
Over dit boek

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

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

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

Richtlijnen voor gebruik

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

Verder vragen we u het volgende:

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

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

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

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

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web viahttp://books.google.com

1

https://books.google.am/books?id=GKFiAAAAcAAJ&hl=nl
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VERKLARING

 

Vande

TITEL-PRINT.
аптек-к: aandachtige Befchouwer, dat uw Mofes hier llechts in een Tafereel word afgefchilderd.

_ om dat hy een Bcdienaar der Wet is geweefl , welke alleen de Schaduwen der toekomende Goederen ‚ en niet het Ware

‘l; Beeld der Saken felfs vertoonde : houdende niet alleen de Tafelen van de Wet der Tien Woorden in de hand , (in welke

Godt beloofde lfracls Godt te zijn-,j maar hy vertoond daar by ook een Staf; om aan te wijfcn dat de Ceremoniele Wet,

als een Тисы-тесна, om de Overtrcdiiige wille, by de Belofte gevoegd is. waar toe defe Wet-gever dan ook hier ‚ met

een Ernllig en Straf Welen gcfien word , om aan teduiden ‚ dat de Wet, Toorn Werkt. Ln gelijk Chrilhis iti tegenüelling van defen

Middelaar , de Middelaar van een veel beter Verbond genoemd word, (als namelijk , door wiens Geeft, de Wet des Heeren, niet in

Stecne Tafelen, maar in де Herten der Geloovige, fou Ingefchreven worden; j alfoo en werd dan ook hier geene uitwendige lnfchtij.

ving op dele Tafelen gelien. Ter Rechterhand ‚ lietmen Chrilìus aan de zijde van het Dach-licht geplaatlì: den welken , om dat hy de

Propheet is , die Moles aan Ifta'el beloofd`heeft . uit hare Broedcren te fullen verwekt worden ,' het Deklel van Mofes Aangelicht af‘

licht, op dat hy als dc Groote Leer.meelìer, aan _joden en Heidenen fou doen fieri , de Wonderen der Goddelijke Wet. Doeiide fulks

ook met eenl‘ìly Gelaat, en als een aanbrenger v‘an Goede Boodlizhap, belovende de Volkomene Vergeving der‚S_ondcn en_e_en]ok datlicht

om drangen is. „Hy is ook Verheerlijkt met den Glantsjder Sonne , om dat Hy ishet Licht der Weereld en de Sonne der Gerechtig

heid; houdende een Lees-rolle in ‘de Rechterhand, tot betuîgirig , van dat Hy waarlijk dien is, van wien in de Rolle des Beeks gelclire

VU* liant 5 en' uit welk Recht Hy tot den jodenreertijds leide; 15:45"- Gy Aufn gehe/dn ß» fänd _gj )ly ¿elm/en , marit Hy шт шт My

(тет. Te! Linker-lrand-vaard een uit de Engelen ten Hlmel ;‚ als de welke nu met haar gantfche menichte ‚ hier beneden hebben

r vcdiend; want God en heeft de toekomende Weercld, namelijk de Tijden van het N.Tellament, den Engelen niet onderworpen ;’

nli-Otwcl'liet heitr beliefd heeft, den золе де: M’enfehen , van wegen het Lijden des Вводя, een weinig tijds minder te maken dan de

Engelen , en daar na met Eere en Heerlikheid te Kroonen , dewijl hy het Zaad Abrahams , en niet de Engelen aan neemt. Den Hoo

gen Prieller, orîderfchragende het Tafereel van Mofes, bereekend, dat het Geelìelijk Oog-punt van de Wet der Schaduwen onder Mofes

getrouwe Щепа. vall haar, door alle de Tijden der Kerk: ,_‚en‚byf'onderlijk ook den joden tot een Getuige moet blijven. Den felven

vertoond mede de Groene Tak van een Amandel-boom , hoedatiigen Darren-Staf ‚ eertijds Bloeidc ‚ t0! beveiliging van de Hooge~

I’rielierlijke waardigheid in 't Stam-huis van Aaron. Doch gelijk die Bloeifems eertijds hebben konnen vermanen ‚ dat het Prieflerdom

van Aaron tijdelijk was , en eens na feekre volheid der Dagen , als een Bloeme afvallen en nietmeer gelien fou worden; alfo en lictmen

hier geene Bloemen „maar щит v-ruclseen.; om nel tei-duiden», dat hetd’r'aefierfdìap van Питие, МонетvanMelchizedek,

volmaakt, en tot in eeuwigheid is. Want gelijk ons dien Hoogen-Prießen fonder Gelkcht-tekeningin'de H. Sohriftis voorgelteld , al

Го en fcliijnd het niet hillik dat de Vucht-dragende Tak, die mińßiìriüerfchap hier verbeelden mou .meeìeuâge Bloeifems , als voorzateri

des Gellachts, gefien word. Waarom dan hier ook alleen dry volwalfe Vruchten vertoond zijn; 0p datfe ons te het de Dryerlei Ampten

van Chrilìus fouden aanwìjfcn ; zijnde Gelalfd met “спады-0131, verre boven fijne Mede-genomen : hoedanigen ongemeenen Zal

ving hier Wederom feer wel door deAmandclen word afgefchìlderd ; al: die;‘ behalven haar voortreffelijk Voedlel, ook een Heilfarne

Olyc ter Genefing van Smerte uitleveren: Gelijk Chrifluí‘ook‘Waa‘rlijk Spìjfe is , en onfe Krankheden op lich genomen heeft; zijnde

een Hoogen Prieller uit den Menfehen , op dat hy medelijdenafoukonnen hebben met onfe Swakheden. Den Aaronifehen Prieñer, llaande

in lijn H. Kleederen, houd ook een Brandende Lamp in de hand; om aan te wijfcn , dat den Geellelijken Zin van de Betekende Saaken,

te voeren onder de chemonien de Ojferhanden , enlkeinigmakingen desVlees, omftvachteld , door haare vervullingsë ons toelich;

ten, en doen lien,datehrillrrshetêinde Шишек is. DexRijk-gekleede vrouw ‚ liaande voor deChrjllus, verbeeld ons ier секанс,

deWaarheidzen dc fr'ijd. Sy ива: een veiniglager en beneden Chrilius , om at y lietiHoofd van fijn Gemeente il: zijnde niet alleen

met het. Dach-licht des Euangeliums шипы, en niet een onverwelkercnde к . gekroond, maar ook met de'Sonne opdeBorfi,

als verlicht van de lcemrifi‘e Gods, en epenlpring s‘an‘het middel der Zaligheid; Waar dobrhalrbertequurig brand van Liefdetotde Waar:

htìd , liende de Schriften geopenck {Ten loefem is haarfnehhet Borû-haims des Geldofs hefchermd , dat uit vele Schobben, als fok!

veele Schilden der Helden, met дедами]: Wapenriiftlhgc vorm: de Н. Schriften, wel dichttefaam geklonken is: Zulks dat fehoon

fy elders aan cenig deel des Lichaams, van het opkcmende heeft, befeerd of gewond werd, niemand haar echterde Hart-Ader af-lìee

ken fal 5 hebbende de Belofte , van dat de Poorten der Hellen , haar niet en fullcn overweldigen. Defelve is ook byfonderlijk na.

vooren. met ruime Мидии: госзСЩ-з от ф; махать-и der тишины“ verdorventheidwiet geilen word der gener, welker;

Sonden , door 't Geloove in d‘aangebrachte Gerechtigheid van Chriflus , toegedckt zijn z alleen lietmen 'haare voeren bloot , doch
rein gewall'en; op dat haar Geloove, uit hare Werken, dat is, uit haren ReineriWandel , aanydcrl'oudc openbaar worden; waar op de

Saliglnlkcr filmen ie Ipeelen ‚ als hy tegen remis leide; die Gingen ii, kraft nin шпинат dan de Vmui i: Wfßên. Darle metde Rechter

hand op de Staf vit een Zeilfen leund, beteekend , dat gelijk‘det‘rot den Akkerbouw der' Kerke, feekere tijden beflemd heeft , in

welke eenige opmerkelijke veranderingen {ouden voorvallen; dc fclve rulìende in lijncvoorlienigheid ‚ de Uitgangen daar van , met ge

duld afwacht. Boven dien heeftfe ook twee Sleutelen, die hier van verfcheide Beteekenis konnen zijn : als namelijk de Sleutelen des

Hemelrijks , die de Kerk aanbevolen zijn: .ook de Sleutelen der Kennis , openende de verborgentheden van beide de Tellamenten Gods;

defelve niet verbergende als eertijds de joodfe Schriftgeleerde, maar die dragende in 't openbaar : Ook paffen die feer wel op de Tijd,

als die ons de vervullinge der Prophetien Leerd verllaan. En gelijk vele Gods-geleerde de Tijden der Kerke, gemeenlijk door V11 Perioden

ofGroote Tijd-beurten afbakenen , alfoo fietmen defe Zeill`en ook niet te vergeefs met dat felve Getal gemerkt. Achter defe Vrouwe,

fietmen een Samenkoppcling van Banden en lëoeijen, verachtelijk henen geworpen; hoedanige ons fccr wel de vervolgingen dereerfic‘

коше in de Martelaaren onder ’t Rijk van den Rooden Draak, vertoonen konnen; zijnde hier lleehts enge—acht en achter-rugge gefme~

ten , om datfe van de Standraflige Bloed-getuigen, alleen voor haalt voorby-gaande Verdrukkingen geacht zijn ‚ in tegenllclling van de

Martel-kroon die den Volllaiidigen Beloofd word , Ail o e. z.: io. Voor de гей , beveeld ly door een Onderwijfende Raad -geving,

aan de Geleerdheid , darter dagelijks aan de 'Uitlegging` der H. Schriften gearbcid word; en verfchaft haar door de Tijd , de Sleutel ter:

hand , om de God-lpraken der Propheten , te ontlluiten : waar we haar dan ook de neerfligheid der Geleerden , met de Petitie van

een veerdig Schrijver , eerbiedig voor de Waarheid neder-buigt; en hare Veder de felve gewillig onderwerpt 3 terwijlle aan de andere

zijde , de Heilig overgeleverde Boeken in haar Grond-Tale omhellì , en door getrouwe Overzettingen , dien Schat aan alle Tangen

foekt mede te deelen : Hebbende den Boefem ontdaan van de befwachteling der voor-oordeelen , op dat de Waarheid haar ongemid

deld beítralen mach. De Stok-Oude jood , die lich anders веет met fijn verlinkte Geloofs-gcnooten , onder de Schaduwe van een

Bygeloovige Hullcdoek . in lijn ydele verwachting der lang voorhy-gegaane dingen , foekt te troolien, (ietmen hier aan de Befehaduwdc

zijde des Tafereels дермы“; doch echter foo , dat hem de Verlichting van Mofes , het Aangelicht befiraald, en als jaloers geworden ‚

over het licht dat den heidenen federd der joden verwerping ‚ iii de Kenris van j r. nov A n is opgegaan , met een rw'ijlìelrnocdige

verwondering fcliijnd re vragen i Waar zijn nii onfe Wijfe г waar zijn onle Schrift-geleerde? waar zijn de Onderfoekers defer Башне!

Den Rotiieen van der Vaderen verwachte Heil , welke onfe Bouw-Lieden verworpen ‚ en buiten de Poorten van onfe Moeder-Stadtje

rufalem op Golgotha gekruiß hebben , heeft door het invoeren van de Wet des Geloof: , het Tucht-Meefierfchap van het Oude Ver—

bond te тете gedaan , en alles Nieuw gemaakt. En foo ymand mochte vragen, wat doch hier het Gouden Vat {laande op de Aarde ‚ te

beduiden heeft, en waarom het felve met dc Boek-Rolle der Wet , als overdekt is? dien mach lich hier bedenklijk te binnen brengen 5

dat ‚ gelijk Godt lfta‘el 4o jaren in de Wocllijne niet Brood uit den Hemel gel‘pijiì en daar певец; bctoond heeft dat Hy haar door

het Beteekende van den Sabbath Heiliqde j ook alfoo de Geloofhaarheid van Mofes ingellelde Wetten , Grootdeels op het lien van

al fulkc Wonderdaden heeft konnen ruilen: als uit welk een inlicht ook belait is , een Goude Ktuike gevuld met dit Manna, in het

Heiligdom nevens het Wer-Boek en de Arke des Verbonds te fetten ; om daar als een onderpand des Gelools , voor de Gellacliren

Ifraëls bewaard te werden Ехо „_ ‚5. Еп 100 het ymand hĳ} hier op voort te gaan ‚ daar liillcn hein origetwijffeld noch verfclieide

andere bedenkingen invallen, die wy om de beknoptheid der plaatfc , zijn voorby gegaan , en dat wy des Bel'chouwets aandacht . 00h.

geern wat ruimte wilden overlaaten.
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‘V’QOR-BER‘EIDS’E’LÈN“
Tot de

BYBELSCHE
WYSHEID’

en Gebruik der .

HEILIGE en KERKLHKE

‚HISTÜRIEN:

Uit de Alder-Oudlle Gedenkkeniífen der

_ HEBREEN, CHALDEEN, B ABYLONIERS,

EGIPTENAARS, SYRIERS, GRIEKEN

_ i m ROMEINEN; _ _ _

Toteen merkelijke verligtíng der GoddelijkeBoeken‚

т fuse! andere maartrqj'ëlij@ сер/„шт , ¿jf-een wergaderd, т door meer

dan Honderd naamw/@urige Print~verbeeldingcn Орде/пешем.

Verval: in twee Deelen. d

Waar Van dit Eerfle , handeld Van den Oorfjiàrong

der Tale en Letteren der НЕвкнвы. Van de Autheúren en getrouwe ewaringe

der Н- SCI-Im гтвы. Van den Staat der Ifraelitifche KERK onder de wiiTelvallige

Rijksbezittingeder Aardfche MONARCHIEN. Van de Ркорнвтвы ‚ haar Ampt,

Goddelijke Geíîchten en Geloof baarheíd.‘ Als ook van het N; ТЕSTAмнит; en

dat]! sus van NAZARETH , de Ware Massus is na‘ de Schriften:

AGTERVQLGD, l _

Door deflelfs gantfche Leeftijd tot aan {ljnKruis-rol, вода en Bégr’avíngi
als mede ’t Leven der Н` Агозтвьвыцпес den Ondergang der joodfcheLRepu

blijk, en Vervolging der eerlle Ghriůen-Kerke in de MARTELAREN, tot op

C ONSTANTIN DE GROOT.

Door cen Liefhebber der joodfche Oudheden; l

MenvindfeteKoop, To: A M S T Е R D А М3

By WILHELMUS Совнвв о deLeidfe Straat,
tufl‘chcn de Keilìrs en Prince-cmg , м.1›.с. хеь
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ÜPDRAGT

‘AANDE

Батуми/е enfeer Geleerde Heeren ,`

deHeeren Hoog-Leermeel’cers en Gods-geleen»

de Leeraren in de beroemde Opper—Oefl‘en‘Sclîoolen en

Bloeijende Gemeenten hier na genoemd:

Als met namen ;

der. CAMPEGIUS VITRINGAì

Hoog-Leeraar der H. Godgeleerdheid in de vermaarde Opper

Land-»Schoole tot F R AN EKE R.

de HYQGUILIELMUS ANSLAARì

Veel geagr. en Getrouw Bedienaar des H. Euangeliums in de Groote

Gemeente die Chriíius vergaderd werd tot A M S T E R DA M.

deHR GERBRANDUS Van LEEUWEN;

Volveerdig’ Mede-arbeider in de Bedieninge van het Goddelijke

Woord , en Hoog-Leermeefler der H. God-geleerdheid in de D O O R

LUGT E S CНOO L E der voornoemde Aanfienelijke S T A D T.

Midsgaders,

аеНг. HIERÓNYMUS GUILIELMUS

SNABELIUS;

Wel-Geleerd en yverig Verkondiger van ’t Woord der Genade, in

zijn Ed. Seer geliefde Gemeente tot D Е V EN T E R.

Бандит/ет Haag-geleerdeHдате ,

MYN HEEREN ‚
Anncer wy ons felven uit het gemeen ErfgeruclìtderAal’

„j t Oudheid , te binnen bragten , hoedanig eertijds de Heiden

‘‚ `¿ ‚ fe PriePcers onder de waan-wijle Egiptenaars , van Oordeel

д waren , dat de Geheimenifl‘en der Goddelijke faaken , alleen

’ aande Kerk—Geheiligde Mannen moel'cen toege-elgend blij

ven; foo heeft ons fulks wel van verre ‚ en als in de fclîemering Afgeba‘

kend , dat bet niet t’eenemaal onvoegfaam (ou zijn ,een Boek van dufda

niwen SamenFrel, aan UwEerwaarde Perfoonen op te dragen; maar geen—

finds ingeboefemd, dat Uw Ed. ooit met afgunůige Oogen l‘oud aanfien,

dat de Weetgierige onder ’t gefuiverde Chrifiendom ‚ (by‘aldien ’t haar

anders onmogelijk ware, den toegang tot den vollen Dil‘ch, in te ruimen)

§ 3 {Cl}

  



О Р D R ‘ A G T.

ten minfien met de Opgei‘aapte Kruimelen,welke van der Geleerden Ta—

fel afgevallen waren ‚eeniglinds Verzadigd wierden. ÑVant behalven dat

het tegendeel daar van ,- aan al deWeereld kenbaar is , en de Bloeijende

Gemeenten Gods, benevens de Hooge Schoolen ‚ die de Plantzoen—Ho

ven der Kerke zijn,in het openbaar Getuigen konneu,met hoe Rijkvoeri

gen Talent van Wijsheid, Geleerdheid en Yver,Gy-Lieden dagelijks,na

volgens de bedeeling van elks Ampt en Gaven,de Verborgentheden der'

Bybelfche Godgeleerdheid , voorde Ooren van het Volk des Heeren , en

derfelver Aanquekelingenppen legd,en als VoortreffelijkeSchriftgeleer- -

dein het Koningrijk van den Heere jefus onderwefen, te gelijk,Oude en

Nieuwe Dingen , uit den Schat van beide de Teltamenten , te voorfchijn

brengd: Soo hebben wy daar-en-bo'ven ook noch in ’t byfonder, Uw Ed.

feet minnelijk Navragen , en Beurt-wijle Aanrading over onfe beneerl’ti

ging, voor foodanigen blijk van Ongeveinsde roegenegentheid opgevat,

дате onfe eigen onbeqnaamheid aan een zijde gezegen vanUw Ed. be

fcheidentheid over ’t hoofd gefien zijnde , ons des te meer aangemoedigd

gevonden hebben , om in weerwil van ontelbare ftribbelingen , daarin

te volharden , oPdatwe , ten minl’ten foo veel wy konden , den Eifch der

gener , die wy door Belofte verfchuldigd waren , {сит/155 voldeden.

Alle ’t gene wy dan onder de Goddelijke byPcand , in onle i‘wakheid

dus ver volvoerd hebben , en met een diepe Eerbiedigheid , uit de Befoi“

ging en Arbeid onfer handen, aanUwEerwaarde hier komen Op te Dra

gen , dat [al buiten twijifel uit [ich (elven, aan Uw Ed. genoegfaam ver-l

manen te gedenken,Dat, Soo deMan is,ook alfoo fijne kragten Zijn. Soo

nochtans , dat ons fulks geenfindsvan ons [tuk verzet noch belet heeft,

dat де Eer-genieting vanUw Ed. toegenegene verwagtinge, (ich felfs niet:

genoegfaam verklaard , noch fou hebben fchijnen aan te wij fen , wat ons

in defen te doen Rond? Als geenfinds wrakende , dat de vrymoedigheid

defer Ûp-Offering, in diervoegen , als een Vrugt van Uw Ed. eigen Zaai

fel,wederorn mogt tor fijn Oorfprong keeren , dat wy daarin een middel

iehenen gevonden te hebben , om met alle dankbaarheid, dat gene verder

op te Bouwen , dat GyLieden felfs alreede foo gunfiig in ons had begin-j

nen te GrondvePtenJDerhalven Praat de beurt nu aan on fe Pligt,Uw Edaf

te bidden, dat gelijk wy defe twee Boek-Deelen uit een gulherrige opreg

tigheid des gemoeds , aan uwe Befcheidentheidovergeven , defelve ook

alfoo niet onaangenaam , noch overlal’n‘g mogen vallen, omfe in Uw Ed.

goede befchermìng te nemen ; als die niet alleen feet wel geleerd zijd, een

VVerki'cuk na de deugdelijkheid dergroorfie Klomp, en niet nahet Ву

werk te waardeeren ‘, maar ook gewoon zijd де Twijffelachrige Dingen ,
die gemeenlij‘k twee Handvatfels hebben , na de beffe zijde aan te grij-

реп. Нес gene , by-aldien het ons ook alfoo in defen mag komen te ge‘

lukken , ons doet vertrouwen , dat de welriekende Olie van UwEerwaar—

de Namen , met welk dit Werk aan het Voorh-oofdGezalfd is , een foo

lieflijken Geur daar aan (al byzetten , dat alle fmeur en viefe logt, die’er _

Uli
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,OPDRAGTi

uit de Menfehelijke hoedeloosheid en onvermogen des Uitgevers, ih mag

overgelaten zijn , daar door t’cenemaalverdwijnen Га]: als den welken

hier opentlijk voor Uw Ed. belijd , alle defe dingen , onder veelerlei hulp

middelen , tot een Uitfpanning fijner Beroeping , en oorbaar verzet van

een aanklevend Hertzeer, alleen ilegts in foo nedrigen gefialteis magtig

eweeft uit te voeren , datfe ongetwineld veeleer , alleen voorden Onge

leerden Nederlander , en die, welk den toegang tot veele fchoone dingen

niet ten ruimiien open Ptaat,als wel voor de Doorletterde Veriìanden ful

- len fchijnen ter VVeereld gebragt re zijn. Doch het zy hier mede foo als

het wil , en foo als elk van Uw Ед. delelve na (ijn befcheiden Oordeel fal

gelieven af te wegen, Wy hebben een Boek ter VVeereld gebragt, en uit

'tie Stoŕiediekr in verhandeld Werd, goedgedagt het felve mer den Naam

te Doopen, van Voorbereidielen tot de Bybeliehe Wijsheid, en Gebruik

der Heilige en Kerklijke Hiiiorien: hoedanig wy het Bewerp daar van ,

uit де Aal~Oudfie Gedeukkeniflen der Hebreen,Chaldeen, Babyloniers ‚

Syriers, Egiptenaren en an dere,die by de keur der Geleerde Schrijvers van

verfcheide Eeuwen gevonden worden , hebben te famen gebragt; met

byvoeging van onfe Bouwkundige OeHening over de Pragrige Tempel

Bouw van de GrooteKoning Salomon: op дате betoonden,in hoedani

gen Gelijkzijdigen Stand van Befehouwinge, de Opperfie Wijsheid eer'

tijds haar Huis gebouwd , en in alle iijue Formen en Ordinantien, en In

gangen en Uitgangen , te midden van het Dienfibaarjerufalem , tot een

Heiligdom gelield had. En daar mede onfe eigen verlufliging , tot de гей

foodanig te famen knoopten , dat het alles te gelijk, onfen Naafien te пиво

re konde zijn._Zijnde by ons ielven feer wel verfekerd,van de voorkennis,

Waar door Uw Ed. weet, van hoe grooten voordeel de Uitpluifingen der '

Oudheden en de Kundfchap der Konii-handelingen zijn,en wat voorna

me Deelen der H.Schriften,d’alderbeíie Uitleggers,gemeenlijk daar door

hebben foeken op te Heldercn en re Verklaren. Voor de гей meenen wy

niet anders , ofonfen toelegis in dirVVerk kennelijk genoeg , derwaards

benen gePtrekt , om met veeleStaaltjes te doen blijken , dat Wy onder de

meenìgte det faken ‚ die’er uit d’Oudheid in opgehaald zijn, ook de Sui«

verfie Gronden van de Bybelfche Leere der Saligheid , niet vergeten heb

ben vail te houden : Alhoewel wy ‚ ongemoeid eenige twijŕfelagtige mis

taiìingcn en langwijligc liribbelingen, by~na te fchaam-agtig zijn, opent

lijk te bekennen,hoe {Бег wy niet wel aangaande de Print~Tafereelen,met

de onkunde der Konlienaars geworiteld hebben, eerwy deielve noch in

dusken verminkten geiialte , allie Uw Ed. hier mogelijk de Oogen vet

drietig fullen vallen , haar hebben konnen uit de handen wringen: en

daarom biddenwe, datfe doch met eenige Oogluiking de monllering Paf

feeren , en wy geen verder verwijt daar over mogen hooren; gemerkt we

boven alle onfe vlijt en overgroore Bekoliiging, door ons eigen Hertzeer

en kommer daar ontrent,alreede deswegen genoegfaam meenen GePtrafi:

re zijn. Doch daaris miffchien noch Trooß: overig; Want die het Goedâ

 Zaa
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Zaad 'draagd dat men Zaaijen [al , fegd de Kerk-zanger Pfalm cxxvi. gaat

wel al Gaande en chnende 5 maar voor fekcr, by lal met Gejuig weder

kceren , Dragende fijne Schooven. thet nu ook Godt verder believen

[al , ons afgaandeleven ‚ tot het Vol-einden van noch een ander Voorne

men , uit te rekken? Haat ons al угу wat twijfl‘elmoedig aftewagten 5 па—

dien het ons toefchijnd,datwe door een vafigezette Droell‘em der Droef

heid , foodanig felfs van het overige onl‘et Dagen beroofd worden , datwe

reeds van de vootby-gegane uit den cxrfoalm mogen feggen‘, Indien де

Wet des Heeren niet en ware gewcef’t al onfe vermakingen , wy Waren al.

lange onder den lait des Druks vergaan. Doch gelijkwe nu nog in ’t leven

zijn , alfoo roemen wy in het midden der tegenfpoeden , ook defe “Ниаг

heid ondervonden te hebben, Dat den Meni‘ehe niet alleen by Brood

en leeft. En daar op met geduld gewapend zijnde ‚hebben ту onder de

Goddelijke byfiand , de bedreigingen des Ongeluks nu en dan het Punt

des Verf‘rands toegekeerd, en al dikmaal een Eeemje gezet. Vertrouwen

de dat Godt onfe Onnoofelhcid en {iillen wandel, van’t O’nverfiand der

Hooveerdige, niet geheelijk en fal laten onderdrukken; Want onfe Ziele is

de veragtinge en den Грог der Geruflen ‚ al veel te zat geworden. En om

dat wy mede in defe tuimelzieke dagen , het goede voor den Staat des al—

gemeenen Vaderlands verhoopen , loo willen wy ook met de Geloofs-ge4

nooten bidden , dat wy na alle gedreigdeb‘ameníjìanningen tegen oni‘e‘n‘

Godsdienf’t ‚ деп Vyanden der waarheid , eenmaal die Belijdenis mogen

uit den hals geperft zien, dat fy Godt en het Lam dat op den Thi‘oon

zit,gcenfrnds en hebben konnen Overwinnen. En dit aldus in opr'eehtigä

heid gefegd hebbende , willen ту aflatenUw Eerwaarde O_oren , met ee

nigc langer bewoording laflig te vallen, maar defe Opdragt tot Borg en

Gijfelaar Rellen, voor de achting, welkwe voor Uw Ед. Perfoonen eri

ongemeene Gaven , in onfen boefem omdragen; en Godt daar-en-boveri

bidden , dat hy in yder van Uw Ed. fijn toevertrouwd Talent, meer en

meer wil toeberciden en bequaam maken‚om den Onkundigen te leeren;

de Dwalende te fchutten, en vele ware Geloovige het Koningrijk van _]e

Газ toe te brengen; op dat fy met ons en ту met haar, mogen overgezef

worden in den Staat der Eeuwige Saligheid. Dit wenPt hy , die ten Oor

konde van alle ’t gene hy dus ver al Pcamelende gefegd heeft ,- met veel

Eerbied daar by betuigd , te zijn

@erЕег'шаат’е enfeer Geleerde Heeren ,

Haar Ònderdanigfl’en Dienaai'

W1_LHnI.Mus (Зоны.
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VÔOR‘REDEN

Aan den bcl‘cheiden en feet

LGODVRUGTIGEN шик;
ь En in’r byf‘onder aan onl‘e Lands-genomen , de goede Burgei'fchap

der Stadt Middelburg in Zeeland,

Ватт/е L EZE R ÖL’.

~ Т Ìlliikerwĳ‘s de chitil‘che Prieflers in de Bab‘ylonii‘che Geva‘ngenl‘chap , eens

feiden van jerufalem , die groote Kerk-bewaardller des joodfchcn Godsdienfl g
lalfoo mag ik ook van mijn Geboorte—plaats (eggen; Indien ik u vergete ô Stadt

__.‚ mijnes Vaderlands, foo vergeet mijn reeliterâhand haares гав; en ik zy van

'l nu aan by uw , als onder de Dooden gerekend. Denledan niet waarde Lands—

i __ д, genooten , dat wy uit een aangebooren haat ‚ ofopzettelijke wrok , onfe in

:_ _... _ "ai, wooninge onder uwe Burgerfc ap , verachtelijk de fchop gegeven hebben 5

want wat welgebooren Menfeh en liet niet geern den rook in lijn Vaderland na den Hemel opgaan Z

Maar gelijk een trouwhertig Man te mets fijn aangelicht verbergd , op dat hy de laatlle Doodlnikken

van fijne“ ůervenden Vriend niet en fou verplicht zijn aan te fehouwen 5 alfoo word ook een omfichtig

Menl'che, door een donkere Wolke ’. wel geraaden , tĳdelnleuna een goede fchuil-plaats om te zien.

“Ту en twĳflelen geenfinds, of alle die ons ,j gedurende den tijd onferinwooninge onder u-lieden ‚

gekend, of naauwkeiirig omgegaan hebben ,_ heugd het mogelĳk wel , dat wy beneflcns een {lil en

Burgerlĳken wandel, ons doorgaans beneerfligdhebben , om den meeflen tijd , diewe machtig wa

ren , als ledige uuren van onle beroeplng afte knijpen , te befledenntot het ver fname-_len van verfcheide

dinnen , waar van wy de hoop by ons meenden te vinden , om ter tijd datfe {ouden rijp geworden zijn ,

onfîn Naaflen daar mede dienfl te doen; en wy (ouden ongetwijfeld verfcheide volwafle Vruchten van

alfulke Zaaifels, met een veel minder traagheid hebben voortgebracht, indien wy, nevens de onr

bering (om‘migc’r voorname hulp-'middelen ,_ niet Гор grooten gebrek aan goede hand-havers onder onfe

Lands-luiden hadden ontwaar geworden. Want met tegenflaande het wel Waar is , dat een voordeftig

Huis , door Wijsheid gebouwd , e’n door Vcrfland beveiligd word; foo behooren daar nochtans со]:

veelerhande Konll-handelingen toe, (ouden de Binne-kameren met aangename Cieraadien vervuld ‚

en bevallig aan het oog van den Bcfchouwer gefleld worden. . En nadien onfcn'toeleg al _van overlang ’

gellrekt lag , om allengskens eenige Voorraad tot liet opmaakcn van veelerlei Bybelfche Oudheden

_by-een te faamelen; en wel voornamelijk fulke , welke den omflag van de ‚Godsdienfl des Ouden

‚Verbonds , сп ‘het leven der eerl‘te Vaderen aangaan; (en onder defelve in het byfonder die foor! van

Bybellche Wijsheid t‘ontl‘wagtelen ‚ welke ons Íoo in de Bouwinge van Noachs Arke , als den Tabel:

ngkel van Moles, en naderhand den Tempel van Salomon: en derl'elverheiboiivving in de latere tij-

den , volgens het Geliehtc van lizeclriel voorkomen ;) foo zijn ons onder die oeflcmng niet alleen veele

andere fraaie dingen in de hand gevallen , welkeboven die der l—lebreeuwfche , ook de Oude Zeden

der Chaldeei‘che ‚ Syrilclle , Egiptifche ‚ Phoemerlche en andere Volkeren eigen l‘chenen ‚ en door

veele toevallen met het Volle lirael’s en de joodfche Godsdienft , doorgaans in de H. Boeken gemeen

fehap hebben; maar die ons ook volleomemhjle afvo‘rderden ‚ datwe deft-Ive niet volfwierig , fonder

behulp der Tet-ken en Schilderkunde ‚ tot het byvoegen van Pnnt-Taí‘ereelen {ouden konnen uitvoe-

ren. Invoegen фу ons dan ook hier door vermaand vonden ’. Ina bequame hulp-middelen om te zien ;

dewijl het gebrek daar aan, onfe voornemens nierkelijk deden vertragcn‘ En ter tijd dat ons het ge

luk in veelen l’cheen beternis te beloven ‚ en onfe toeleg in het bylonder door raad en daad vanwijfe en

geleerde Mannen ‚ onder de toenemende welvaard van uwe Stadt, fcheen gefleven te lullen worden;

fier daar , Гоо quam een Dwerrel-wind te midden uit uwe Kerke opgerefen , die, na dat fommine

  

uit de Geeflelĳken elkanderen in haare Vergaderingen en op den Predik—Íloel een wijle tijd ‚ over liîe

Oud-nieuws , als raÍcnde Katten hadden in het hair gezeten, ten laat flen (oo hevig, over Hof en Raad.

huis henen braveerde,A dat ook fell's de nieuw‘geopende Deur van uwe Hooge School ‚ _eens-ltlaps

daar door wierd toegebonfl. Doe feiden wy in llilligheid by oiisfelven; Immers ill nu uit metonfc

verwachtinge, en de hoop die leid’er toe, LAAT oNs vAN нкьк GAAN. Dus ílapten wy dan herwaards

over, en quamen in defe groote Stadt Aniflerdam; daar wy wel een tamelijk aantal van goede R зады:

mannen en konllige mede-helpers ontwaar wierden , maar naauwlijles een half-handvol goede bekende

vonden, en de tell onler naäeílaande alleen nagelen as: onfe Doodkiíl waaren i` en (‚иди beterd ‚ iook

` oo‘
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{oodanig wel zijn fullen , tot dat wy het Bedde in het Graf gemaakt hebben , en de Spa over ons ge

veegd lal zijn. En alhoewel onfe ziele over der felver reddeloos gedrag , en fchaamteloofe Eer-kreu

king , foo grooten verdriet ehad heeft, dat het verre het bereik van alle vertrooßing fchijnd te bo

ven geftegen te zij n ; foo heeft ons fulks noch’wel het meefte gefmert ,in die dagen, in welkwe als een

eenfaame Moffe op het dak , ons brood gelijk een fmakeloole aífche gegeten , en onfen drank niet fel

den met Tranen hebben gemengd : En Godt weet , waar en wanneer noch eens de moetwil der gener

die ons alleenig fmaden , om ’t geen wy het alderprijffelijkft achten , haar lelien Heen geleid fai heb

ben. Doch dewijl alle defe dingen vergaan , en ymand wel feerlaag fou moeten beneden lich felven

verzonken liggen , die niet verre boven een geleden leed fou konnen ftreven 5 alfoo hebben wy dan

ook onfe alderdiepfie bekommerinr’en , op de Goddelijke Voorfienigheid ge wenteld , om de reitee

rende uitgangen daar van ‚ in flilligheid afte wachten; wetende dat'er doch kant noch wal te bezeilen

is met fulke . welke de Grendelen van eer en fchaamte doorgebeten ‚ en ’t gemoed onder tijd-_winnin

ge , foo clik en bol met Weeuw en Weeze-[meer omfwagteld hebben , dat’er noch verdiení‘te, noch

verfiandelijkc reden , noch beklag , noch verwijting, noch bedreiging , nochte miffchien ook geen

Gerichts-dwang meer op hegten wil. En fulks moet niemand wonder doen : want Melaatsheid en een

ongevoelige huid ‚ wierd eertijds van de vroomlte onder de joden geloofd , een rechtveerdige firafl’e

te zijn , van fopsheid en over-beeltagtige Ondankbaarheid : gelijk ons de Geleerde uit de fraaje Schrif

ten van den vermaarden Maimonides hebben aangeteekend. Sulks dat onsin dusken noodweer niet

anders te doen ftaat, dan Godt en onle Hooge Overheden te bidden . dat doch fulken uit. fchot van

Menfchen , die , na datfe felfs als ’t ware , haar eigen Ouderen genoegfaam by levenden lijven Ont

voogd , en haare mede-Erfgenamen , niet anders als offe aan een Boom gepifi: waren, een foort van

Baltaardie aan ’t been geklampt hebben , ook noch toeleggen ‚ om derfelver nakomelingen totden

Bedelfak te brengen 5 dat die feggenwe , doch nooit de BefehermJ-Ieeren van onfe Ouderloofe We»

zen mogen zijn ; want foo dat gebeurd , foo i‘taat het valt , dat het die onnoofele Schapen in haar hart

fpijten {al ‚ dat een vroeger dood , haar voor dien ongelukkigen dag niet en heeft in ’t Graf gefleept ‘:

en daarom fchamen wy ons geenlinds , dat dnfdanigen voornaam Hoofd-deel , van ons Uiterfie—Wil ‚

voor al de Weereld ten toone Raat: noch ook dit niet, dat wy ons geen van alle fulke rampfpoeden

foo feer hebben willen bekreunen , datwe van opfet fouden geworden zijn , om van dat padt , welkwe

dus verr , deugdelijken meenen bewandeld te hebben , een hair-breed afte wijken ; veel min dat wy

`fouden nagelaten hebben, ons gering vermogen tot nut van onfen naaften aan teleggen. Om waar

van dan nu wederom eenig kennelijk proefltuk onfer beneerßiging ‚ en niet heel-geringe bekofiiging

te geven , wy onfen Godvruchtígen Lezer defe twee Boek-deelen , tot een Voorbereidfel der Bybel—

fche Wijsheid en gebruik der Heilige en Kerklijk’e Hiftorien ‚ Willen ter hand (tellen : fonder dat wy

nochtans aan onfe zijde , van voornemen zijn, eenige Naam of Roem daar b te willen oplteken ; tenzy mogelijk , een geringen Opperman , die weltoebereide Kalk en Steen heeliI aangebracht ‚ t'eeniger

tijd fon mogen feggen ‚ ook aan het Huis gebouwd te hebben. Echter willen wy het niet geheel buiten

verwachtinge houden ‚ of alle die uitgefogte, en niet heel gemeene Hoffe , welkwe daar in uit de aal

oudite gedenkenis der Volken , en geleerde Schriften die de Eeuwen hebben uitgeleverd , door vee

lerlei hulp~middelen, tot een Ornament der Heilige Boeken hebben te Emmen gebracht ‚ fullen ten

miniien aan onfen Land-aard ‚ en aan alle die de toegang tot veele fchoone dingen gefloten l‘taat , aan—

genaam en nut zijn ; nadien wy ons laten voorfiaan , dat'er weinig in fal gevonden worden , dat ten

minlien niet fraai te weten is; alhoewel wy ook geenfmds en twijfl‘elen , of alles falelk en een yder

van onle Lezers , niet even wel gevallen: en daar fullender mogelijk ook geen ontbreken ‚ welk als

door een heimelijke afgunlt , dufdanigen foort van Boeken , niet geern in de Taal , en in de hand des

gemeenen Volks overgeleverd zien. Doende daar in niet anders , als offe vergeten hadden ‚ dat Godt

het gantfche Menfchelijk geflacht , uit eenen Bloede gemaakt , en van den beginne met eenerlei fprake

begaaft heeft; op datfe haare gedachten malkanderen lichtvoetig fouden konnen openbaar maaken.

En nadien die Menfchelijke pligt als noch nieten heeft uitgediend , ja dat defelve daar-en_boven alò

lenskens met noch veel andere pligten van gemeenfaamhe’id is verfeld geworden , federd dat de Aarde

in veelelSpraken en Taalen gefplitlt is; alfoo heeft ons fulks aangeraden ‚ defe Bybelfche Voorbereid‘

felen , met den Oorfprong der Spraak en der Taalen te beginnen.

Voorwaar men behoorde te weten , dat de Spraaken de Reden den Menfche buiten de gemeene’

Scheppinge , die hy uit der Aarden Aards bezit , den Menfche byfonderlijk gegeven is; en dat hy

geenfinds een verflandelijke Taal , van naturen uit hem felven , als uit fijn ee‘rfte maakfel fpreekt , ge»

lijk de ervarentheid geleerd heeft; nadien anderiinds ook alle Menfchen ten minflen twee Taalen Гона

den fpreken ; een die hem natuurlijk aangebooren Waare , en een die hem fijn opvoedinge leerde. Ей

derhalven moet men de‘eerfle Taal niet alleen vanl een Goddelijke afkomit , maar ook van groot вис

achten , dat den Menfch boven de Reden die hem van Godt op gewin gegeven is , een bezitter van

een ofmeer verlianelijke Taalen is. Sulks dat dan dedroomen der Heiden(che Schrijvers te belacchen

‘ zĳn,
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zijn ‚ welke de Meni‘chen even als de Beeflcn hielden; en meenden datl'e de Spraak by toeval , en

niet door inllellinge gekregen hadden. En alhoewel wy uit Moles meenen te leeren , dat’cr voor en

na de Zondvloed , tot aan de Verfh-oojing der Volken , maar eenerlei Taal is детей, welke na alle

waarfchijnelijkheid de Hebreeuwfche was ‚ en die groote Wetgever Ifraels, met andere H. Mannen ,

ook in die Taal gcfchreven hebben , foo en moeten wy nochtans niet meenen , dat’er terliond op de

Babylonil‘che Stadt en Tooren-bouw, geheel—nieuwe Taalen voortgekomen zijn ; maar wel dat de

verflroojinge des Volks , die door de on-eens-gefindheid der gemoederen op de baan quam , de wor.

tel~oorfaak der verk-heide Taalen geweef’c is; die allengskens ingekomen , en met`er tijd meer en meer

van de eerlìe of aal-oude Hebreeuwfche Taale ai'gedwaald en verbaflerd zijn. Al ’t gene wy wel eenig

íinds twijfl‘elachtiger , navolgens de gedachten van fommige fraajc' Godsgeleerde ‚ in ons Eerfle Deel

hebben opgefield , op datwe niet al te klakkeloos daar van en fchencn te verl‘chillen; doch in het

Tweede Stuk ‚ met meerder uitvoerigheid nader onderfogt, en aan de waarlchijnelijkheid getoetfl heb-A

ben. Voorts heeft ons Mofes wel де afkomß van 70 Volken uit de Sonen van Noach, navol en;

haare Huisgefinnen en Spraaken befchreven ; en daar by aangewefen ‚ dat de Verdeelinge der Аагде

in de dagen van Peleg gefchied is; doch nergens heeft hy de byfondere Spraaken der Stamhuifen fell‘s ‚

met foodanigen onderl‘cheid verhaald , dat men daar uit (oude meenen , dat'er juill 70 ve’rfchilligc

Spraaken te lijnen tijde bekend , en uit de Babylonifche verwerringe voortgekomen waaren , daarder

mogelijk geen 50 ver Ícheide in het gantfche Oude Tellament zijn geweel‘t. Ook heeft hy wel панге—

teekend , met hoe veel Zielen den Aards-vaderjakob in Egipten gegaan , en daar uit vermenigvuldigd

is geworden ‚ Еход. t: 5. doch hy en heeft niet de minfie blijk achtergelaten ‚ waar uit de oden ,

juil`t 70 Taalen aan de 70 Soorten Ifraels fouden konnen toepaffen; gelijk eenige nochtans uit Deur.

52: 8,9. drijven; en daar uit leeren droomen, dat hetjoodfche Sanhedrin eertijds in 70 Taalen ge.

oeffend was , om yder in fijn Taal te konnen hooren en recht doen. Dus zijn dan alle Taalen , van

de een eenige Taal door veelerlei reden en toevallen , van Verflroojing ‚ Overheering ‚ verval in Gods.

dienlten , en flordigheid der tijden , by de Volken afgewifl‘eld. Onder welke het eene Volk vry meer—

der dan het ander gepoogd heeft haar Taal breed uit te zetten ‚ en op te bouwen: hoedanige voor‘

namelijk de Romeinen te achten zijn , die folks ook in alle haare Gerechts-handelingen wilden in acht

genomen hebben ‚ niet tegenfiaande ook de Griekfc Taal by hen feet gemeen was : t geen de Hebreen

noch de laterejoden, uit een byl'ondere af keerigheid van andere gellachten , nooii be-‘yverd, maar veel

eer felis tegengeltaan hebben. En nadien Gods Voorfienigheid gewild heeft , dat alle de Н. Boeken

des Ouden Verbonds , in de Oude en ecrite Taale befchreven (ouden worden, gelijk die all‘oo in defelve

van Mofcs begonnen waaren ; en dat die , welke tot den Bundel Van het Nieuwe Teflament behoor.

den , ons oorl‘pr‘onkelĳk in het Grieks fouden ter hand komen , ten zy mogelijk dat Mattheus lijn

Euangelium in 't Hebreeuws gcfchreven heeft ; alfoo moet men‘gc‘looven ‚ dat de kennis derTaalen ,

van een onwaardeerlijk nut is; om foo wel de oorfpronkelijke, als de Overfet'tingen' van die Sthrii'

ten , welk oud en van overlang in de Kerk aangenomen zijn , te doorgronden , en de fuiverheid dei'

oude Taal, en naauwkeurige bewaringe der faakenin die Boeken ‚ aan yder te ‘verfekeren‘ ‚ 'en deken;

nis der Goddelijke Schriften , aan alle Natien door noch andere getrouwe'Vertaal ingen , торс ¿è z’etl

ten. Gelijk daarom 001< het Kruis van de Saligmaakerjefus ‚ niet fonder verborgen u’itficht ‚ niet dè

Drie voorname Hoofd-malen der Weereld befchreven Was; en naderhand op' ‚ст; НетеНаагдд in

de Apollel en ‚ door de Gave der Taalen achtervolgd is : op dat het de ecrlle Kerk aan geen wettigegei

tuigenifl'en hapetde , die betoonden , dat deílelfs Leere van den Hemel was , en de Soone des Menfcheĳ

nu verheerlijkt , als de Soone Gods met macht heerfchende , aan Íijnc rechterhand gelien wierd ‚ [со

тепде op de Wolken; gelijk hy Praande voor denJoodfchen Raad , voorfeid hadde, Matth. 26: 64.
Еп nademaal wy door den tijd genoegfaam ontwaar geworden zijn ‚ dat niet alleen de gefchreve Во“ i

ken , де voorname Schatkifien der voorledene faaken, maar ook de Bewaardlle‘rs derTaalen zijn; al

100 moet men waarlijk de Lettervindinge, van een overgroote nuttigheid agian: ajs met Welk me.“ door

een (eer kleen getal bekende Figuren , alles kan in 't geheugen houden ‚ wat'er ooit by de Menfchen’

gefproken , gedacht , gedaan en voorgevallen is. ’t Geen van de wijlle onder de Heidenen aangemerkt

zijnde ‚ haar de vindinge der Letteren , niet den Menfchen ,maar de hooglle Godt heeft doen toefchrij; ‚

ven : gelijkl’c defelve ook feer verre boven de Tooverkonll quamen te achten. Doch gelijk het угу

onfeker is ‚ wie men voor den eerflen vinder der Letteren te houden heeft; alfoo hebben de odori

ook veel dwaallieke Fabclen bygebracht ‚ daar infe twijflfelen , of Mofies of Abraham defelve аисты-[Ё

in gebruik gebragt heeft Z Maar nadien men uit veele giflingen de Letteren Гсег Oud, en mogelijkwcl

van Adam af, fou mogen Hellen; foo willenl‘e eenigede Afl‘yriers toegewefen hebben; nm darle mee;

пел ‚ dat den Menfch aldaargefrhapen is; En’Origenes ook `gedenkt aan een Bock , de Openbaringm

.Adams genoemd. Op welke gimngen men weing Praat te maaken heeft , wanneer men aanmcrkt ,

dat de Landí‘chappen voor de Zondvloed , van wegen deonverbrolte gellaltc des Aardkloors , niet

{oodanig als naderhand , in verfcheide mamen en Rijken verdeeld is вещей , ел де Aardkring waar.

“ 1 fchij.
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{chijnelijk door de Zondvloed ontmaakfeld , en t’eenemaal van flands-gelcgentheid dcrbew'oonbare
i deelen veranderd is; en derhalven dat men te vergeefs op defe Aarde , na het Paradijs ‚ en na het

Landfehap Afl‘yrien foekt, dat voor de Zondvloed fou geweelì hebben: ’t Genewy tegen het ge‘

meen gevoelen , in ons Tweede Boek-deel , uitvoeriglijk fullen afdoen. Maar nadien wy evenwel

voor hebben , de herkomlt der Letteren na te fpooren , foo fullen wy daar in niet alleen een kennelijke

fweem in derfelver over-erving en afwiffeling der Formen ontwaar worden; maar ook fchijnen te

ervínden ‚ dat de oude Hebreeuwfche Letteren , die men thans Samaritaanfche noemd ‚ de Oudfle

‚ zijn , en in achting blijven van wegen haar oorfprong. Waarom eenige meenen , dat de H. Wet-boe.

ken , met defelve Letteren gefehreveu , de Oudlle en fuiverfle zijn , en aldernanlt met het hand-fchrift

van Mofes over- een komen. En gelijk met’er tijd‚de Letteren foo wel als de Taalen eenige verandering

hebben ondergaanmlfoo is ook al van ouds de Schrijf-Wijfe ten aanlien des Aanvangs en des Eindigens;

verfchillíg geweel‘t: want eenige begonden van de rechter na de [linker ‚ andere van de {linker na de

rechter-hand te fchrijven t en daar zijnder ook geweeft ‚ die in recht-necrgaande Kolommen ‚ en ook

ginds en weder fehreven , even als de Offen ploegen. Maar gelijk de belte en alderkortlìe wijfe,

van door een weinig getal van onderfcheide Letteren te konnen fchrijven,ons te gelijk met de rijke fchat

der Goddelijke Schriften , feer gelukkig is ter hand gebleven; all'oo fullen wy door de befchouwing

van alle die dingen , lichtelijk bemerken , van hoedanigen nut en lichtvoerige oeŕfening onfe gewoo

ne Letteren zijn , ten aanfien van die ontelbare , langwijlige en laliige Schrijfwijfe der Chinelen , en

de ongewill‘e Beeldfprakige Teekenen der Egiptenaren ; die waarfchijnelijk nooit tot het gebruik des

gemeenen Volks konnen overgaan , en felden meer dan fiuks- wijfe, felfs van de aldergelet‘rdlie Prie

flers en Schriftgeleerde onder hen ‚ gekend en verfiaan worden. Om waar van dan aan onfen weet

gierigen Lezer eenige blijken mede te deelen , het ons geen oncieraad fcheen ‚ de gewaande Alpha

bêten van Enoch , Abraham en Salomon , de oude Samaritanen , de latere Hebreen , of liever het

Chaldeefehe van Ezdras ; de Phoenicifche ‚ Egiptifche ‚ Armenifche ‚ en meer-andere Schrijf letteren , I

met haar eigen fweem en beeldnis te vertoonen ; en daar toe noch eenige der voornaamfic , in verge—

lijking tegen malkanderen te Rellen; op dat elks minder ofmeerder afwiffeling , tegen haar aal-Oude

eenvoudige oorfprong , lichtelijk fou konnen afgewogen worden. En nadien de Egiptenaren van

ouds op de vindinge—‚der Letteren ‚ en de Zin-teekenen daar uit fy gevonden fouden zijn , roem gedra

gen hebben ‚ en het eenige Oudheid-lievende Mannen ваша heeft die dingen met veel fwcetens uit te

pluifen; foo hebben wy onfen Lezer geen van alle die vermaakelijke gillingen willen onthouden; op

dat men ten minl‘cen bedenkelijk weten mocht ‚ van Welk een Beeld der faake ‚ de meelle Letteren ‚

foodanigen form en gedaante bekomen hebben , als fy door over-erving van de oude Egiptenarcn ,

Phoeniciers , Grieken en Romeinen, tot onder ons op heden hebben behouden. Waar toe wy dan

ook geenflnds de ИОНе, waar op men van ouds de Letter-masking, dat is het fchrijven oeíîendùhebben

willen vergeten; op dat men daar door niet alleen weten mocht , waar van daan wy de Naam-woor—

den‚van Papier, Bladen, Vellen, Boeken, Rollen, Tafeletten,en diergelijke behouden hebben; maar dat

ons daar door ook de fpreekwijfen in de H. Boeken en andere oude Gefchriften , ten uiterflen klaar

om verflaan fouden wefen: en wy en zijn ook niet te fpaarfaam geweell , eenige oude formen daar

van ‚ benelfens de Stiften , Griffen, Priemen en Pennen, met welk men vanouds plagt te Schrijven en te

Graveeren , in een Printverbeelding te vertoonen. En nadien wy dit alles voor—af gefonden hebben ,

om daar mede tot de H. Bybel—fehriften ‚ en haar oorfpronkelijkheid over te gaan 5 alfoo fcheen ons

den draad der faake als doen afte vorderen , de Oude herkomil: van den naam der Напишем na te {poo—

ren , en bedenkelijk te houden , ofdefelve niet van wegen Abrahams Overtogt der Rieviere ‚ mach

op de baan gekomen zijn 3 nademaal men nergens by Mo fes , voor fijn overgang , de Hebr-cen ge

noemd vind. Daar ook te onderfoeken Паз: ‚ ofde Hebreeuwfche Taale alleen fuiver in het Huis van

HEBER gebleven is, en offe wijifelijk en wel doen , die de Низины: daar van willen genoemd heb

ben. En (al de oudheid van de Hebreeuwfche Taal duidelijk genoeg fchìjnen door te ftraalen , wan—

neer wy aanmerken ‚ dat Mofes niet dan enkel Hebreeuwfche Naamen aan de Oudlle en eerlle dingen

gegeven heeft; 't geen hy waarlijk niet als een Overfetter , alleen in beteekenis , uit eenige andere ou

der Taale , in het Hebreeuws heeft overgebracht, tegen. den Ílijl van alle goede Hifiorie Schrijvers.

Hoedanig ons ook niet duillerlijk fal konnen blijken uit den eigen mam (Мачты/Ан , en uitalle

de Steden en Volken der Canaaniten ‚ die alle Hebreeuws zijn , en feer gemeenfaam voor Ifraels in‘

togt, met defelve gefproken hebben 5 ja de Bybelfche Taale ‚ ook de Taale Canaans, in de H. Schrift

genoemd word ‚Jefaia ь: x8, Gelijk dan ook dit , namelijk dat de Phœnicifche Taal, van ouds daar

mede een en deielve was , ons niet langer en fal doen vreemd fchijnen , dat veele Griekfe woorden

louter Hebreeuws zijn ; gelijk aan eenige l‘taaltjes blijken fal. Waar toe veel fal helpen , door eenige

fehemeraehtige bedenkingen aan te wijlen , in wat Linie der eerfìe Volken na de Zondvloed , de He

breeuwft’he Taal bewaard; en lioefe naderhand , federd Mofes Schriften,V alleen fuiver in het Oude

îfellament behouden is. Welke Taal , om datfe de сете is geweell , en ook aan Adam in het Paradijs

en
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'en Staat der Rechtheid gegeven is, fommige geleerde Mannen heel‘edoe‘n denken; dat m‘enin Всё

Eeuwige Leven , alleen defelve Hebreeuwfehe Taal fnl fprelten. Gelijk den Staat der Celukzaligheid

ons ook niet felden in de H. Boeken“, onder het naam—woord ‚van Panan‘rs , te vooren komd. Maar

nadien het joodfche Volk na alle waarfchijnelijltheid , t’eeniger tijd een verandering in haare Schrijf

letteren heeft ondergaan; Íoo en moet men niet denken , dat alle defe dingen ‚ foodanig van yder ge.

wcten , en even-eens aangenomen zijn , dat'erniet veel en verfcheide gevoelens der Geleerden ‚ over

en zijn ter baane gekomen; op dat men eenmaal te recht weten mocht,‘te wattijd , en om welke

noodige reden ‚ dejoden haar oude Hebreeuwfche Letteren verlaten , en volgens Hiero'nymus getui

genis ‚ de Chaldeelche aangenomen hebben; daar fy doch ten aanlien der Bybel’fchriften felfs, de fui;

verheid der Oude Taal behouden hebben З Waar toe fommige, veel geleerde Mannen weten in te bren

gen , welke daar willen , dat de hedensdaagfejoden ‚noch defclve Letteren van Mofes hebben. Doch

gelijk Morinus, I. Voflius,Walton en andereTaal—geleerdedel‘e Letter—will‘eling tot de tijden van der

joden wederkeering uit Babel brengen; in welke Lxxjaarige Ballingfchap , ‘de joden , de Oude He—

‘breeuwfche Sehrijf-wijfe der Letteren , ontleerd‘, en de Chaldeefche allengskens aangenomen hebben;

alfoo houden Гу ‚ dat de Schriftgeleerde Ezdras , de H. Boeken , die te vooren met de oude Hebreeuw—

(che Letteren (die nu Samaritaanfche genoemd zijn ,) befchreven waaren , met Chaldeefche Letteren

afgefchreven heeft; en dat die federd onder hen tot op heden alfoo behouden zijn. Doch dat den fel

ven Ezdras alleen de Letteren , en niet de Taal der Chaldeen is nagevolgd , blijkt eeniglinds fchemer

achtig uit Neh. 8:9. daar het Oude Wet-boek in ’t Hebreeuws den Volke‘voorgelefen wordende;

’t felve in het Chnldeefch werd uitgeleid; om datfe niet alleen de Letteren , maar lelfs ook de fuiver

heid der oude Hebreeuwl’che Taal, grootdeels ontleerd , doe шеей де Chaldeefche gewoon waren te

{preken ‚ en mogelijk belt verfionden. Waar tegens niet veel en doed , dat fom mige uit Neh. 1 3: 24..
l inbrengen , dat de wedergekeerde joden ‘voor de fuiverheid van haar eigen Taal yverden; en Nehe

ŕnias niet en wilde dulden, dat de Kinderen der Vremde \/Vijven , die halfAfdodifch fpŕaken, onder haar

wooncn fouden; nadien fulks in wat later tijd fchijnd gefchied te zijn , en onder de dingen moet gere

kend worden , die tot de Reformatie dienden; waar in men foo wel de Oude Taale , als de Zeden des

joodfchen Volks ‚allengskens in haar ouden fland fogte te. brengen. ’t Geen dan ook wel rneell het ge—

meene Volk , en niet foo (eer de Priellerlijkc Mannen ‚ de Oudllen en de Schriftgeleerde aanging; om

dat die ongetwijflield de Hebreeuwfche Taal , beter bewaard hadden. Gelijk ook de Propheten , Hag

gai , Zacharias en Malachias , na de wederkcering, haare Prophetien in ’t Hebreeuws hebben opgefteldt

blijvende altijd de Taale Canaans in de Kerke. Maar nadien eenige dit link in lwijffel trekken , en

daar by willen , dat de hedensdaagle Hebreeuwl‘che Letteren , de rechte ‚ oude en onveranderde zijn,‘

met welke de oorfpronkelijke Wet en andere Heilige Boeken eertijds gefchreven zijn; alfoo hebben

wy veele getuigeniílen opgefogt , op dat wy de waare Oudheid en rechte form der Heilige Letteren ,

uit de Opfchriften van Hebreeuwfche Penningen en Graf-lleenen , ten minllen waarfchijnelijk maak

ten; en beftigen hoe en op wat grondlleun de geleerde Mannen ‚ haare bewijfen voor deLettcr-ver

wilfeling gebouwd hebben. En gelijk wy een goed-aantal van heele, halve, drie en vierlingen van .

Hebreeuwfche Sikelen , in afbeelding hebben te laamen gebracht ‚ alfoo fullen wy behalven de kund

fcliap der oude Samaritaanlche en Chaldeelche Letteren, verfcheide opmerkelijke zin aanduidingen ,

in derfelver Opfchriften ontwaar worden, die ons de ‚tijden en voorvallen wanneerfe gefla'gen zijn ,

als mede de eigenfchap van de benamingen der Los en Offer-penningen ‚ fullen aanwij fen : Niet tegen

Ìlaande wy ook al werk hebben moeten over-hoop haalen , om te toonen , hoe en waarom dufdanige

Penningen van fommige verdacht gehouden worden; dewijl het feker is , dat’er veele van alfulke

Oudheden,den Menfchen voor waarlijk Oud en goed in de hand geflopt worden, die t'eenema al valfch

en verfierd zijn. Onder welke Penningen ‚ dan ook die voornaamelijk als bedriegelijk te boek Haan ,`

welke met het Tronie-beeld van Moles , van Salomon en diergelijlte te berde gebracht worden; na;

demaal het maaken van Menfch-beclden , den joden eertijds niet gemeen en fchijnd geWeefl te zijn;

Waar toe wy het oordeel van ervaren Penning—verklaarden en Oudheid-kenners, te rade genomen ‚

en de‘fpits hebben laten afbijten ; op datwe daar uitfoudenleeren’, hoe veel de Geleerde doorgaans

met de getuigenillen der Oude Penningen op hebben , en hoe verr men derfelver geloofbaarheid be

trouwen mach. Doch dit en iffet noch niet al dat tot dit [luk behoord; nademaal foo wel tot de

Oudheid der Heilige Letteren ‚ als tot die der сея-Пе Taal , ook den oorfprong der Klank-llippen , die

men Punkten noemd , als mede de toevoeging der Byklanken ‚ in aanmerking komd : als dewelke van

fommige Taal-geleerde alleen voor een nieuwe vindinge van ettelijke honderd jaarcn na Chriflus ge

houden word; en niet datfe van Ouds , natuurlijk aan de Hebreeuwfche Letter-maaking en Schrijf

wijfe van Mofes , zijn eigen geweell. Sulks dat defelve Klank- flippen ‚ eerllelijk daar londen bygezet:

zijn , wanneer men de Taal, waar in men de Heilige Boeken oorfpronkelijk had ‚ voor inkomend ver~

val heeft poogen te behoeden; op datfe daar door niet alleen in haare rechte leling en uitfpraak behouÄ

den wierd , maar ook des te gemakkelijker en netter aan andere Volken (oude konnen over-geleerd

” ‘i worden :’
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worden :i Gelijk ook gebeurd is , en aan andere Taalen , door byzetten van eenige Lees teekenen, noch

gebeurd. Hoedanigen nieuwigheid der Klank-fiippen , groordeels hier door ondcrfleund fchijnd te

worden , dat de Samaritanen , welke de eerfìe ofoude Hebreeuwfchc Letter-vorm , alderfuivcríi be-‘

waard hebben, als nog geene Punkten en kennen : en dejoden felfs, de Wet als nu nog met Chaldeefche

Letteren, fonder Punkten in hare Synagogen lefcn ; en volgen buiten twijilel daar in,de oudfiegewoon

te: Geliik ook alle de belle en oudfieAffchriften des Bybels, fonder Punkten zijn. Ook en word’er in

den oodfchen 'Talmud , nochte by de eerfle Chriílen Kerk-vaders , van de Punkten geen gewag ge—

. maakt; alhoewel in beide nogtans genoegfame gelegentheid daar toe voorkomd. Waar by mede komd,

dat ook geen minder verichil over de later byvoeging van de Punkten der Arabifche en andere Ooftcr

fcheTaalen gevonden word. En gelijk de geleerde Morinus , Kapellus, I. Voffius, Walton en den Va

der Simon , met eenige andere , haar wel meefl: van dit gevoelen hebben willen Ьсюопеп te zijn; а1Гоо

ontbreekter ook geen groot aantal van geachte Mannen , welke beneífens de jonge Buxtorf, het te en

deel beweeren ; onder welke ook nu noch onlangs eenenjofephus Cooper by de Engelfchen , lich

dapper voorde Oudheid der Punkten in de bres gefleld,en veele getuigeniffen vanjoden en Chriflenen

tot fijn bewijs-redenen heeft bygebracht; die alle daar op uitloopen , dat de Klank—flippen ‚ even als

dc Klinkers аап alle Taalen , natuurlijk eigen aan de Hebreeuwfche Taal ‚ en derhalven tijd-genomen

en even oud met defelve zijn. Еп daar toe Veele bedenkingen en voorbeelden bygebracht hebbende ,

fchijnd hy echter de (aak niet foo geheel afgedaan te hebben , dat’er niet veele nieuwe Twill-vragen

over en fouden konnen op de baan komen: nademaal het eenige Teer bedenkelijk fchijnd , waarom de

ecrite Infteller defer Taal (het zy men de Klank-ůippen oorfpronkelijk van Godt , ofvan Mofes , of

met veele joden , van Ezdras aanmerkt ,) liever verfcheide klanken aan een en defelve Letteren heeft

willen opdragen , en die door Lees-teekentjes kenbaar maaken , dan eenige weinige onderfcheidc Let

teren met foodanige noodige klanken begiftigen , dat alle dobbelíinnigheid en twijtfelachtige lefmg ,

die door byvoeging van Stippen kon inkomen, achter bleve?. Gelijkwe immers zien, dat in veel andere

Taalen , Letteren tot alle klanken zijn , often miniten door famen-voegen van twee ofmeer Letteren,

konnen gemaakt worden. Doch gelijk eenige daarom de Klank-fiippen niet geern voor een uitvindin—

ge der Mazoreten van Tyberias willen gehouden hebben ; op dat de rechte leíing der H. Schrift , ten

minflen niet van fulke Menfchen fou fchijnen af te hangen, die alfinds betoond hebben, Vyanden van ’c

~ Chriften-geloofte zijn; en wy als dan daar over feer in ’t onfeker fouden zijn, ofdejoden Punkteerders,

ons wel de rechte en waare lefing hebben overgeleverd ё (nademaal het niemand onbekend behoorde te.

zijn , dat de verzetting der Punkten ‚in ontelbare voorvallen, een geheel andere en verfchillige lefing en `

zin uitleverd ;) foo en fchijnd nochtans die fwaarigheid , door ’t geloof aan de oude oorfprong der

Punkten , niet weg-genomen te worden. Want nadien wy zien , dat de joden al van feer oude tijden ,

Boeken fonder Punkten hebben gebruikt , en veel van de oudfle Exemplaren daar van ontbloot zijn 5

foo hebben de gepunkteerde Affchriften die men gevolgd is , foo wel qualijk konnen gepunktecrd zijn,

als dat de joden diefe nieuwelijks tot behoud der rechte lefi ng hebben uitgevonden , delelve voordach—

telijk ofonwetende , daar qualijk fouden bygevoegd hebben. Doch gelijk wy de oprechte trouwe der

loden in dit {tuk , niet onwaarfchijnelijk fullen doen doorftralen; alfoo hebben fom mige fich echter

daarom wel het meefl: tegen defe byvoeging der Punkten aangekant , om dat de lefing met de oude

Griekl'e Overzetting foodanig verfchillig is , dat der joden valsheid daar in genoegfaam орепЬааг

word : gelijk wy elders fullen zien , dat de Heer LVoifius den joden , infonderheid in dejanr-reke

ningen te lait leid , op dat fy де tijd van de komíte des Meflias te rug mochten zetten. Maar nadien

clefe Man fulks wel het шеей heeft bygebraeht, om de Griekfe Overzetting der Lxx , fchoonl'e (elf;

nergens geheel fuiver, en niet fonder tegenfìrijdigheid met haar felven gevonden word , boven de He

breeuwfche Text, op den Throon te zetten ; alfoo fcheen ons hier de richtdraad der iaake , ge—

noegi‘aam aan te wijfen , hoe wy van de Letteren en Heilige Taale , met eenige welvoegí‘aamheid tot

de By'belfche Affchriften felfs , konden overgaan: Hoedanige Schriften , de _joodfche Kerk van ouds

waaren toevertrouwd. Namelijk die ‚ welke te vooren en tot de tijden van den Schriftgeleerden Ez—

dras bekend waaren , en ten overftaan van hetjoodfchc Sanhedrin en fommige Propheten , als Zachai

rias , Haggai , en mogelijk ook Malachias en Daniel, nade Babylonifehe wederkeering uit derfelver

bedorve Affchriften en verflrooide {lukken , door overlieninge en vergelijking, wederom tot een

fuiver en volkomen Affehrift zijn gemaakt. Hoedanige korts daar op, in xxrv. en naderhand in ххп.

Boeken э 0f L€€S rollen i navolgens de ххп Letteren van "t Hebreeuws Alphabet , waren afgedeeld.

Waarom men geen geloofmoet geven,aan die, Welke meenemdat alle de Oude Affchriften dcs Ouden

Tellaments ‚ in de Babylonifche wegvoeringe , door den brand des Tempels , t'eenemaa] vergaan zijn,

en dat Ezdras defelve geheel en als eigen Autheur , van nieuws foude betiteld/hebben, СеНЛс het onfes

achtens ‚ ook niet fonder reden is , dat de overige Boeken die den naam van Ezdras dragen , en waar

in dit aldus feer fabelachtig verhaald word , deswegen voor Apokrijfgehouden zijn. ‘Waartoe wv

‚ dan fuilen aanwij fen , dat fulken boven-gemeen middel der Sclirift-herllelling, г’еепетш ongerijm’d

‘ word ‚
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word ingevoerd ; nadi'en wy genoegfaam waari‘chĳnelĳk fullen toonen , dat alle de voorige Affehrif’.

ten niet en zijn konnen verlooren gaan. En hoe (ou doch Ezdras de Schrijver van alle de H. Boeken

konnen zijn , daar immers het Hillorie-boek , dat na Nehemias genoemd word, iich eenige jaaren na

llzdras leef-tijd , fchijnd uit te ilrekken. Gelijk het dan ook wel fou kunnen zijn , dat Malachias na

Ezdras tĳden ecrit gepropheteerd heeft;om dat hy na de herbouwing van de Stadt en Tempel fchĳnd te

fpreken. Maar wanneer ‘wy zien, dat ter tijd als Ezdras met de gevangejoden uit Babel wederom teje»

rufalem aangekomen was, men terflond het Wet-boek van Mofes voor—las ; Гоо moet (qu5 uit een van

de oude Affchriften gefchied zijn , of het moet uit dat gene gefehied zijn, welk Ezdras te voren uit fijn

eigen gedachten (zijnde noch in Babel) hadde opgefleld ё nadien (ederd des Volks uitgang , tot de tijd

defer voorlefing , welk in de fevende Maand gefchiede , geen tijd genoeg overig was om fulks te konnen

doen. Maar behalven dat Ezdras dan als een (eer trouweloos Man, alle де oude Schriften gantfch quaad

willig had moeten verduií‘teren , op dat herten minfien niet openbaar wierd , wat hy’er uit fijn fanrafie

onder gelapt had; foo valt het ook (waar te gelooven , dat alle de verůandige Mannen , de Prieflcrs ,

met де Vorfien ‚ en Oudílen des Volks , de Hoofden der Vaderen, en eenige Propheten, Ezra 5: 1. (die

alle wel wiflen , dat Mofes Deut. 4: z. geleid had; Gy en fuld tot dit woord dat ik u gebiede , niet af,

nochte toedoen ‚) foo gek (ouden geweefi zijn , dat fy Ezdras eigen opgeraapte droomen , haar voor

Moles eigen Boeken fouden hebben laten in de hand flîoppen. Gelijk’er ook geen reden is te denken ‚

dat het initellen der H. Schriften ‚ door een Politike famenfpanning gefchied is; nadien het onmoge—

lijk vald te gelooven , dat men foo voorfpoedig fou hebben konnen liegen , dat alles wat eenige hadden

opgeflemd , om van Gods Geboden , Wetten ‚ Aanfpraken , Verfchijningen , _’t maaken van een Volk

en Republĳk, een vermaarde Stadt en Tempel&c. met waarheid te fchrijven en te (preken, en fulks

van geflachte tot geflachte, in ’t geloove der nakomelingen , uit den mond der gener die ’t gefien en

gehoord hadden , te doen {tand houden , fonder dat ooit het Complot ofSaamenfweering , van foo

` groot en algemeenen leugen, fonde uitgeleekt zijn 2 Te min waarfehĳnelijk , als wy zien ‚ hoe veele

dingen ten aanfien van haar Jafiige onderhouding en Dienílbaarheid ‚ dit Volk felfs tegen de borit , ja

ondraaglijk (waar zijn geweefi. En dewĳl’er ook geen geleerde Mannen ontbreken , welke Ezdrag

voor den Schrijver van de Boeken der Kronijken houden ‚ (want de Магде woorden van die Boeken ,

zĳn ’t begin van Ezdras Boek, en hangen derhalven feer wel te gaar ,) en dat 2 Кгоп. 32: 32. geleid

word , dat het overige van den Koning His‘Kia , gefchreven {laat in 't Gefichte van den Propheet Efaias;

foo blĳkt immers niet duiiler,dat het Boek van dien Propheet,doein tijd, voor de Schrijver der Ktonij

ken , met dien naam bekend Rond@ Vergelijkt mede 2. Кгоп. 36: и. met Jer. 25: 1 a. en kap. 19; 1о.

Ook flooren wy ons weinig daar aan , dat eenige de Boeken der Kronĳken , wel zoo jaar na Ezdras fiel

len gcfchreven te zijn; en felfs nochtans achten , dat Ezdras alle de Boeken gefchreven heeft, die wy

onder de naam van H. Schrift hebben; om dat het lich {elven omiloot. Sulks het te gelooven is, dat EZ.

dras uit de voorige Affchriften der H. Boeken , alleen door fuivering , een nieuw Affchrift fal toegefleld

hebben , om naderhand andere na te konnen verbeteren ofvan nieuws affchrijven. ’t Geen ons dan

ook gelegentheid gaf, om andere Kopyen des Ouden Yerbonds, die na dat gefuiverde van Ezdras ,

aféefchreven zijn , op te haaien. Als waarin dan ook blijken Га! ‚ welke en hoe veel Boeken van ouds

voor Heilige en geloofbare Boeken geacht , en welke Affchriften daar van de belle zĳn. Onder wel

ke dan ook het Affchrift van Rabbi Hillel by de loden vermaard is. En gelĳk'er eenig onderfcheíd

tufl‘chen de oude Bybel-boeken van Ben-Afcher , en Ben-Naphthali gefleld word; alfoo acht men,

dat alle de gedrukte Exemplaren der Hebreeuw (che Bybels , na dat van Ben-Aicher gevolgd zijn ;

niet tegenflaande het de Oollerfchejoden, liever met де leiing van Ben-Naphthali houden. Doch wat

oude Affchriften by de Chriflenen in achtinge zijn , en welke de eerÍle en belle Druk-uitgevingen der

Hebreeuwfclre Bybels zijn; hebben wy met andere omflandigheden van die nature , beknoptelijk aan

ewefen. `
g Maar nadien де =‹;шсГсЬе Aarde leer verdeeld is , en veele verfchillige Spraken onder de Meni'chen al

van overlang in gebruik waren , was het ten hoogflen noodig , dat de H. Boeken uit de Oude'oorfpron

kelĳke Taale ‚ overgezet wierden ; gelijk het ook in veeler manieren gefchi’ed is; op dat’er in de laatíle

tijden , niemand van dat Heiligdom verfteken , noch uitgefloten mochte blĳven. Waar ontrent men

waarlĳk niet fonder opmerking moet over het hoofd zien , dat de Bybel alreede ruim 270 jaaren voor

de komite van den Saligmaaker, in de Griekfe Taal overgezet, en Геег wĳd en breed , ‘feli‘s onder de

Joden in gebruik was; gelijk wy omilandclĳk tot ecn weg-bereiding van de kennifle Gods ‚ onder de

Heidenen , en fchemer—licht voor de aannaderende komlte van den Medias , hebben aangewefen: al

hoewel eenigc деГе Overzetting , alleen voor de V. Boeken MoÍis opnemen. Waar toe wy dan ook

meencn , dit de Gave der veelerlei Taalen aan де Apoftelen verleend , де volgende noodwendigheicl

van de Overzettinge der H.Boeken,niet duillerlĳk heei‘tai‘gefchaduwd. Ook illet wel een aandachtiwc

opmerking weerdig te zien,dat de Н. Schriften,door de veelerlei vertalingen uit het oorfpronkelĳkmiet

alleen voor verval fchinge zijn konnen bewaard worden ; maar ook ‚ dat de Grieki’e Overzettinge , die
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door hit van de naauwkeurige Koning Ptolomeus Philadelphus , dus lang voor Chriflus gei‘chietl was ‚g

heeft belet , dat ook dejoden naderhand, uit eenig boos—aardig opzet tegen ’t Chriflen- geloof, de H~

Schriften niet en hebben konnen vervalfchen ; felfs ook niet door de byvoeging der Klanlt-fh'ppen. By

Welke gelegentheid wy dan ook hebben aangewefen , ‘wat men van de vermaardeçriekfe ‚Samaritaan

fche,Syrifche , ÍEthiopifche , Atmenifche, Koptifche, Arabifche, Perfifclie, Latnnfche, Franfche, En

gelfche en Nederduitfche Overzettinge , te houden heeft; en hoe en te wat tijd het Bybel-drukk’en‘,

m onfe Moeder. taal , kort voor en na de Reformatie heeft in {wang gegaan , en Wie de beforgers daar

over zijn geweeí‘t; op dat men onder andere kundfchap in defen , ten minllen ook fulke foude weten

te antwoorden, die niet felden met een fchor geluid daar tegen kraajen; als ook die botte Iailer der

Roomfch-gefinde den mond te fnoeren , welke gemeenlijk (eggen , Dat de Geufim den Bybel 'vertaal/¿bt

hebben. Doch al wie aanmerkt , met hoedanigen Bolwerk, de Voorfienigheid Gods , door ontelbare

Aflchriften en Overzettingen , die het oorfpronkelijk Boek be-amen , de H. Boeken omtuind heeft;

{al ook haalt gelooven , dat de Bybel niet en is konnen vervalfcht worden : want foo lang het oorfpron

kelijk Boek in wefen is , blijft alle onderneming daar tegen , de pas afgefneden. En wy achten , dat dan

ook onfe Nieuwe Overzetting , geenfinds door fulke befchimpingen gekreukt word ; alhoewel de

Reformatie nooit foo Prout geweeíl is , datie een Overzettínge voor Heilig en foo onfeilbaar als de

Grond-Text felfs , verklaard heeft; gelijk nochtans de Opper-Kerk-vergadering van Trenten , aan de

oude gemeene Latijnfche Vertaalinge fcliijnd gedaan te hebben; alhoewel men niet recht en weet ,

van wien en te wat tijd , defelve mogelijk uit verfcheide flukken en Rollen is te gaar gelapt. Hetgene

echter den Vader Richard Simon , hier mede heeft pogen goed te maaken , dat het gefeide Concilie,

alleen gewild heeft, dat men die Overzetting onder andere, van wegen haar gemeen gebruik , voor

de belle te houden had. Voorwaar de Reformatie houd alle Overzettingen voor een Menlchelijk
werk , waar in kan gemilìl zijn 5 doch het is wat anders een fei! baarheid te {tellen , en wat‘anders aan te

wijfen , dat’er waarlijk gefeild is. En dat onfe Overzetters het ook foo verflaan , blijkt uit de verfehei.

de Schriftmatige uitleggingen ‚ en verfchillige meenipgen , die fy op de kant aanteekenen; env by ons

ook als foo veelerlei Overzettingen moeten aangemerkt worden. En al die foo openhertig en rond gaan,

toonen genoegfaam , datfe niemand een vervalfcht Boek willen in de hand floppen: veel min ellis ge

wiffe en oordeel aan den band leggen; maar tooncn veel eer , datfealle Schriftmatige uitlegging „die

met de faamenhang des Geloofs over-een Hemd , plaats inruimen. Dus dwalen {у dan ook aan de an

der zijde , welke onder ons , de Menfchelijke hoedelooshcid eener Qverzetting, al te hard tegens een -

nader uitvorfching van den rechten zin , poogen flaande te houden 5 en ten blijkt ook nergens ‚dat die

arbeidfame Mannen fulks’van haar begeerd hebben.

Maar nadien‘er voor de Druk-konfl: , geen ander middel voor-handen was , dan de Bybel-fchriften

door affchrij ven gemeen te maaken; alfoo en fchijnd het niet wel anders te konnen gcfchied zijn , of

de Exemplaren die men hier en daar voor goed heeft aangenomen , zijn op fommige plaatfen verfchil

lig in haare lclinge geworden; en fulks is foo wel het Nieuwe'als het Oude Tellament overgeko

men; gelijk de geleerde Mannen over beide hebben aangewefen ; en dejodcn Remmen haar fulks ook

geern toe. Maar nadien daar by ook openbaar is , dat alfulke verfchilligheden , wel het meef’t in dingen

van kleen belang zijn ingeflopen ; alfoo heeft de neerftigheid der Taal-geleerde i door vergelijking van

veele en verfcheide Affchriften ‚ de een uit de andere genoegfaam konnen verbeteren en te recht bren.

gen , om echter ‚een regel te blijven van alle Overzettingen. Waar toc wy dan hebben aangewefen ,

hoedanig defe Schrijf-fouten , foo wel uit de eigenfchap der Hebreeuwfche Taal en Letter- vormen ,

‘ (die eenige elkander feer na gelijk zijn,) als uit de on-achtfaamheid der uitfchrijvers is konnen gebeuren;

als ook dat fulks alderminft door quaad-aardi’gheid ofbedrog der joden gefchied is , fchoon het eenige

nochtans willen. Hierom en moet men foo dwaas niet zijn en meenen , dat eenigeingeflopen Schrijf—

fouten, de achtbaarheid van een Schrijver wegneemd ; immers ten minlten dan niet , wanneer daar meer

Exemplaren zijn , die min en meer daar van befmet zijn , daarfe nakonnen verbeterd worden : want

foo dat fou gelden , was het uit met alle de goede Boeken , die de Geleerdheid omhelft. Doch nu fal het

blijken , dat’er geen Boeken minder bedorven , noch verfchillig zijn , dan de H. Boeken die den Ву

bel vervat , hoe feer daar op ook mach toegeleid zijn. Hoedanigen oeffening ons dan ook fchcen te

veriekeren,dat niemand daar over bekommering hocfd te maken,als of de nafporing van alle die dingen,

de achtbaarheid der H. Schriften ten achteren zette; nadien de grondige kennis daar van , ons veeleer

fehijnd in de mond te leggen , wat men een Bybel-vitter en Pluis-pens te antwoorden heeft, wanneer

hy in de H. Schrift , (even als de Sterrekijkers aan den Hemel droomen ‚) veele Monflers en Bullebak—

ken meend te vinden, ‘dic met Goultl noch met de H. Schrift lelfs , geen gelijkheid hebben. Ten ont—

breekt waarlijk aan geen hulp—middelen , om in de grootf’tc aangelegenthc’id , de waare lefing te erken

nen,- als waar in ons de H. Schrift felfs , door ontallijke gelijk-luidende Texten , en de eenftemmig‘

heid des Geloofs , als ook de aanhalingen der Apofielen , en na hen , de`eerůe Oud-vaders , en alle cle

oude Overzettingen , en vergelijking veeler Exemplaren , volkomen konnen geruit Hellen. Waar toe
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wy uit de gedachten der gelecrdfle Mannen, eenige fraaie regelen hebben opgeíleld. Alles op dat onlen

Lezer de reden mochte zien, waaruit doch het onderfoek over de fuiverheid der H.Text ‚ onder

de Gelecrdc‘op de baan gekomen is. Waar in wy dan ook niet vergeten hebben aan te wijlen , hoeda

nig fommige de H. Schriften door haare vertalingen , in vecle plaatfen bedorven hebben; waar onder

voornamelijk eenen Aquila , ïl'heodorion en Symachus in betoog loopen. En om dat men dit voor

defen ook van eenige Schriften des Nieuwen Tefiaments geloofde , (gelijk men van elders ontwaar

word , dat eertijds een verminkt Hebreeuws ofChaldeefch Euangelinm van Mattheus , by de Naza

reen en Ebioniten in gebruik was ,) alfoo durfde den Bedrieger Machomet in fijnen tijd voorgeven ,

dat hy gefunden was , om de bedorve Schriften van joden en Chriflenen te herůellen. Doch hoe hy

fulks gedaan heeft , mach men in lijn Alkoran nalien. Voorwaar dejoden fchijnen altijd getrouwe

lijk voor de bewaring der H. Boeken gewaakt te hebben, en de Chriflen-Kerk heeft fulks ook van

tijd tot tijd gedaan ; en ten blijkt nergens , dat dejoden defelve ooit uit quaadaardigheid vervalfche

hebben ; om datfe het niet gedaan hebben , daarfe meell tegens haar was. En hoeofte wat tijd fou doch

dit Volk in foodanigen llaa: geweefl zijn, dat fy alle even quaadaardig geworden zijnde, met uit

roejing van alle voorige Affchriften en Oude Overzettingen , tot verderving van de H. Schrifren (ou

den hebben konnen famen {pannen Z Nochtans ontkennen wy niet, datfe onder de verfchillige lelin

gen ‚ die geern volgen , die het Chriliendom minll begunfligd. En fchoon de geleerde Mannen , Mo

rinus en I. V0fliu5, met eenige uit де Rooms-gelinde, fommige plaatfen tot befwaarenis van der Io

den valsheid inbrengen; foo is doch haar getuigenis verwerpelijk , om darle felfs niet onderling eenparig

zijn, De гей meenen wy foodanig ver-effend te hebben, dat men ten minílen die niet en fal willen aan

hangen ‚ welke de Hebreeuwfche Text , na de Lxx Overzetters willen verbeteren ; daar die immers in

{îch (elven onfeker en (eer bedorven is; gelijk de Heer I. Voflius felfs bekend. En foo hy defelvc alleen

fuiver bezeten , ofte gemeend heeft .eenmaal ongefchonden te fullen aan den dag brengen , gelijk het

gerugt gewild heeft; foo Шее waarlijk een groote onbarmhertigheid van die geleerde Man geweellJo.

den en Cbrillenen foo lange na de recht!! Bybcl te laten wagten , en dien (chat alleen bezeten te hebben :

Doch hy felfs leid’er toe ‚ en ongetwijffeld ook alle verwachting. En gelijk wy uit den (elven tamelijk

breed genoeg lullen bybrengen , hoe en waarin hy meend , dat de joden onder anderen , de Jaar-reke

ning des Bybels -voo rdachtelijk vervalfcht hebben; (want hy wil de Weereld uit de Griekfe Text, meer

dan Veertien honderd jaaren ouder gemaakt hebben , als de Hebreeuwfche Boeken uitleveren ‘‚) alfoo

meenen wy dan ook, dat mende overgroote bottiglieid van Spinolà,die de H.Schrif: haar eige Authen

ren te lebendig omneemd , genoegfaam Га! lien blootleggen. Wam behalven dat dien Menlche fchijnd

„депеш te hebben, om alle waare Godsdienll: en achting der Н. Schriften , uit der Menfcben herten

weg te nemen; alfoo fpreekt hy lich Pelvenmet een Peer bottelaller tegen , wanneer hy nu eens [eid ,

dat infonderheid de Prophetifche Boeken , haar verfcheide Stijl en inhoud ontleend hebben , van de

Schrijvers , na datl'e van een Легче of Adelijke opvoedinge , en van een droevig ofvrolijk inborfi

waren : en daar na wederom beweerd, dat alle de Boeken, die wy thans onder de naam van H.Schriften

hebben, dooreen eenigMenfche , namelijk door Ezdras gefchreven zijn. Voorwaar een plompe laller,

van een Man die men meend dat vanlniemand kan op ‚lìroo geleid worden ; en nochtans foo achteloos ~

[ich Í(elven vergeet , dat hy , omniets ongefcbonden te laten , de Kronijken niet alleen fegt gefehreven

te zijn lang naar Ezdtas , en mogelijk wel zoo jaaren later, (te weten , na datjudas Macchabeus den

Tempel uit de woede van Antiochus Epiphancs gered had ;) maar ook felfs wil ‚ dat Ezdras en Nehe

mias haar eigen Boeken niet gefchreven hebben : ,wie kan dit alles aan malkander knoopen ë Maaro

dat’er blijken mochte , op wat grond foo veel werks van de Lxx Overzetters gemaakt word , hebben

wy de gantfche Hiliorie daar van , wat nader onderfogt; enbelien , door hoedanigen beitel de Egi

tifche Koning, defe vermaarde Overzetting heeft laten doen. Waarontrent haar ook de geleerde Man

nen, te mets van veele beufelingen _hebben laten bekruipen , aangaande de Seventig Cellen , in welke die

genaamde Ioodfe Overzetters, als in een CoNcLAvE {ouden gezeten hebben: die wy dan ook aangaan

de dcrfelver onverfchilligc uitflag,beneífens de afbeelding van die Cellen,op het Erfgerugr hebben by..

gebragt. Als waar toe wy ook niet en zijn konnen-voorby-gaan, hetoud gebruik dat dele Overzetting

eertijds by де joden had , en hoe ver men delelve van de Saligmaaker en de Apolielen vind goed-ge

keurd 5 niet’tegenllaande daar geen Rabbijnen ontbreken , die ons willen wijs maaken , dat het Jood..

fche Sanhedrin daarin een valfch Affehrift , met voordacht is nagevolgd , op darfe de H. Boeken niet

dan bedurven , in de handen van de Heidenen (ouden overleveren. En alhoewel haar dit hedensdaags

weinig kan helpen, nu de Chrilienen niet alleen veele ~andere Overzettingen hebben,maar de Bybel felfs

ook in haar eige Taal verftaan; foo hebbenfe nochtans een/andere vond bedacht , om haar dat Heilig

dom uit de hand te rukken , feggende; Dat de gefchreve Wet niemand te nut is , dan die daar by ook

de mondelinge verklaringe na de Overleveringen der Rabbijnen heeft; тешь willen , dat van Moles

tijden af', tot haar overgekomen is. En fchoon die nu ookal grootdeels in haaren Talmud befchreven

zijn , foo denkenfe dat fulks in een alten donkeren {В}! еп Barbarilche Taal gedaan is , om van de
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Cln‘iiìenen verllaan te worden. Maar nadien defe ook al met groote deelen ontdekt is ‚ en ‘t voorne'î‘

men leid , dat de gantfche Talmud Га! overgezet worden; foo (al miilchien dit den joden , als de uitera

fle toevlugt , tot het Euangelium brengen 5 gelijk ons Hofeas van de laatlte dagen voorfeid heeft. En

nadien in dit V oorbereidfel ook blijken Га! , dat de Saligmaaker en de A poflelen, foo wel de Hebreeuwa.

fche , als de Griekfe Text hsbben aangehaald; foo bewijft fulks ten minfien genoeg , dat men de

Grickfe dan niet boven de Hebreeuwfche Bybel (tellen moet. Daar het ons dan ook te befien {tond ,

hoedanigen neerfiigheid de joodfche Mazoreten , door het overnoeílig tellen der VerlTen , Woorden

en Letteren &с. tot bewaringe van de fuiverheid der H.Text hebben aangewend. Want alhoewel

fy daar in niet geheel en al zijn vry geweeft vanin veelen vergeefs te arbeiden; en fommige viefe en

bygeloovige Geheimenil‘fen daar ontrent te verlieren , (ja fomtijds mede wijfer dan de H. Geelì heb

ben willen zijn 5) foo is nochtans daar uit eenig algemeen-nut voortgekomen. Voorwaar dit Volk

dwaald {eer , wanneer Гу де шесПе van haare Overleveringen en Kant-teekeningen als onfeilbaar van

Moles , tot op Ezdras , en van daar tot de later tijden afhalen; en dat haare Kabbalillen ,~ foo ver het

fpoor bijl‘ter zijn , datfe defelve te gelijk met de verlieringe van haar mondelinge Wet, die Mofes op

Sinai fou ontfangen hebben , nefl‘ens ‚ ja boven‘ de ‘H. Schrift {tellen ; niet tegenllaande eenige onder

haar , de Kabbala, een Tooverkundige uitwerking toe fchrijven. Hoedanige feldfame dingen , Wy ook

deswegen uit haar eerlte afkomll , gebruik en misbruik , en veel bygeloovige geheimenifl‘en der_jo

den , hebben willen byhalen; om datfe waarlijk hier en daar, niet geheel van fraaje gedachten ont

bloot , en tot noch toe onder het gemeen , niet opentlijk bekend zijn. Onder Welke men voornamelijk

die Leere der Geheimkunde niet verachtelijk moet aanfien , welke de herfiellinge van den gevallen

Menfch door den Mellias influit; en die ons uit het aal-oud geloofder joden fal doen zien ‚ hoedanig

_ eertijds in de hoope der Verfoeningepok de сед-Не grondilag van de Kabbaalfe Geheimkunde gevefligd

lag. En niet tegenltaande de joden dit alles met feldfaame Fabelen omfwagteld hebben ‚ foo fchenen

ons nochtans daar onder foo veele ongemeene waarnemingen van belang voor te komen , datwe geen

finds op ons verkrijgen konden , die geheel en al na te laten. Als waar in ons ook niet onfraai te belien

fal {laan , hoedanig de joden achten , dat de Belofte aan Adam gedaan ‚ van tijd tot tijd uitgefleld , en

eindeling daar uit defe Kabbaalfe Geheimkunde , en verklaringe der Wet, tot de Propheten , en Lxx

Oudlten des Volks , en alderlaaít tot de Rabbijnen gekomen is. Die dan ook na haare viefe gewoon

te , hier mede tot de Letteren ‚‘ en derfelver getal, eigenfchappen en verzettingen , om geheimen daar

uit te droomen ‚ feet feldfaam zijn in de bogt gefprongen. En nadien fy aan dufdanigen kundfchap

feer groote wonderen toe fchrijven 5 en daar uit gelooven , dat de Heilige Mannen eertijds daar door

hare Mirakelen gedaan hebben ; ja dat ook onder anderen , Jefus van Nazareth defelve verflaan , en fijn

wonder-daden door uitgewrogt heeft; alfoo hebben wy deswegen alle fulke waan-wijle gedachten ,

‘t’eenemaal ver-ydeld en uitgewifcht.

Doch gelijk wy dit alles liegts tot een Voorbereidfel van de kennis der goed-gekeurde Bybel-fchrif‘

ten , hebben bygebracht ; alfoo zijn wy van daar tot de Heilige Boeken felfs , overgeftapt; op datwe

‚de Naamen en de Autheuren daar van , ten waarfchijnelijkften nafpoorden , en befagen , in wat tijd

{y gefchreven , en tot den Bundel der H. Boeken verfameld zijn ; als ook haarinhoud en oogmerk;

nadien men niet en moet meenen ‚ dat dele Schriften by dcelen , ofin haarverfameling , van oudsher

den naam van Wet-boek , van Verbond ‚ van H. Schrift en van Tellament , Woord Gods , en dierg

lijke , fonder reden gedragen hebben : en fulks wel ongetwijffeld in 't byfonder , om dat de gantfche

H. Schrift, foofe daar leid , den gevallen Menfche , van Gods wege , een Verbond der Genade voor

field; welk in ’t Oude en in"t Nieuwe Teitament , eens in beide zijn wezen en oogmerk is; doch

verfcheidentlijk voorgehouden na den {laat der Kerke; waar van de eene de Belofte hadde onder een

-Wet der Dienllbaar’heid , de ander meer en meer de vervulling deelachtig word , onder de Vrymakin

van de Wet des Geloofs. Want het Euangelium is in het Oude Tellament genoegfaarn afgefchetfl ,

om te weten, hoedanig het Volk Gods den Mel‘fias te verwagten had; en de Propheten hebben het Ge

loove der Kerke daar mede doorgaans onderfteund. Invoegen de H. Schrift niet daarom, den naam van

Gons WOORD en Gons WET draagd , om dat die van Godt handeld; maar om dat die op een boven- _

-gewoone wijle, de Schrijvers derfelve foodanig is bekend gemaakt, dat het niet hare, maar Gods woor

den’zijn , die-le gefchreven en gefproken hebben; en (y worden ons ook als foodanig in de H. Schrift

‘voorgehouden : en de Schrijvers zijn mede in die felve meeninge.V Waarom ook die Menfchen dapper

dwaalen , welke drijven , dat de H. Schrift alleen maar foo lang Heilig is, en haar reden Goddelijk

blijft,als de Menfchen defelve daar voor honden, en haar tot Godvrugtigheid opwekt; dog dat defelve

« Heiligheid ophoud , wanneer de Menfchen nalaten.vroom tezijn , ofde Schrift Heilig te houden; even

gelijk de Heiligheid van den Tempel, de Arke des Verbonds en diergelijke ‚ buiten gebruik geraakt

zijnde, in haar (elven nu geen Heiligheid meer en hebben. Dog dit is alles feer flegt :Want behalven dat

de Vreele Gods geen Gebod moet zijn,dat enkel door des Menfchen gewoonte beveiligd is, jelìzpu 3.

loo moet daar immers groot onderfeheid gemaakt worden, tullchen de Ceremonieele Heiligheid, die
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'tot liekere tijd bepaald is , en die, welke altijd duurd , en uit Gods Eeuwige Wille vldt-ij‘en , en in haar

felven Heilig zijn : want niet den Onderhoudcr , maar den Gebieder en Autheur , maakt dat een Boek

ofWet Heilig is. Waarom men fith ook wel moet wachten , van door Gods Woord , de ingefchaperi

Godsdienft te veritaan , welke alle Menfclien ingeboel‘cmd is; gelijk ons Paulus duidelijk heeft leeren

onderfcheiden , Kom. 2. In hoedanigen zin dan ook de Wet , Gods Wet genoemd word 5 om datfe

Godt foodanig tot een nader aanwijling van lijnen Wille , aan Mofes gegeven heeft; ten zy men hem

voor den grootl‘ren Bedrieger wil gehouden hebben. Wy weten Wel, dat feker Philofoof, die wy nu al

meer genoemd hebben , in twijfifel trekt ‚ of Godt den Menfch ooit een Wet als Wetgever voorge;

fchreven heeft ё Maar indien hy fulks wil geloochend hebben , foo had hy moeten leggen, op Wat wij

fe hy dan de Natuurlijke Wet heeft ingedrukt . dien hy felis nochtans niet en ontkend ё Want te (eg

gen ‚ dat Godt dit niet als een Wetgever gedaan heeft ; foo fal’er volgen , dat hy fulks dan ook fonder

oogmerk gedaan heeft; ’t geen t’eenemaal fot is; nadien hy den Menfch delclve Wet niet en heeft kon->

nen inl‘eheppen , als om dat hyfe wilde onderhouden hebben: want het Gebod der Wet is in de herten

ingefchreven ‚ ом TE DOEN ‚ Deut. 30: i4. En derhalven heeft Godt fullts dan als een Wetgcver ge

daan. En foo ymand met defe Man hier tegen inbrengd, dat Godt dit alfoo uit noodfaakelijkheid

van fijn Natuur gedaan heeft, en derhalven niet vrywillig als een ‘Vetgever; foo (al hy dan ook niet

als door noodfaakelijkheid de Schepper zijn; en de waarheid der dingen ï, fal voor de kennis derfelve,l

in Godt moeten plaats hebben. Doch al wie op het verfland van Adam let , fal ligt konncn zien , dat:

hy Gods Gebod als een Wet , en niet als een Eeuwige Waarheid , die uit noodlaakelijkheid van Gods

Natuur vloeide, heeft aangemerkt. En fchoon het laatile al waar was , foo fou’er echter uit volgen,

dat Adam dit Gebod , als een Wet heeft aangemerkt. En wy zien , dat ook de Schrijvers van het

Nieuwe Teltament , doorgaans toeleggen , om de vervullinge der Wet ‚ en alle de Prophetifche voor-l

‘feggingen ‚ als foodanig geopenbaarde dingen aan te wijfen. Maar gelijk‘er van die , geene andere

Н. Schriften aangehaald worden , dan die in den bekenden Bundel der H. Boeken gevonden worden ;

alfoo blijkt daar uit niet alleen , dat ons alle de Heilige Schriften j die van de Joodfehe Kerk ooit er

kend zijn , ter hand gekomen zijn , en geen ontbreken ; maar ook ‚ dat de andere die om veele reden,

on—egt oprokrijf gehouden zijn , nergens van de H. Schrijvers , noch van de Saligmaaker in Yt Nieu

we Teilament worden aangehaald , fulks geeft over defelve een groot tegenbedenkcn. Ook word de

Leugen-taal van die openbaar , welke fchrijven durven , dat de Apofielen geen Goddelijke kilt hebben

gehad om te fchrijven : want behalven dat onder meer andere, Paulus fijn Brieven dikwils begind ,

<van lijn Apoltelfchap , geroepen zijnde van’ jefus Chriftus , en Godtden Vader; foo wil hy niet al

leen door die betuiging aanwijfen , dat hetgene hy fchrijft , hem door Goddelijke openbaring isbcì

kend gemaakt; maar hy {preekt ook van delfelfs gelag en nuttigheid ‚ als te fien is,‘ Ephcfl 5: 3,4. en

a. Theff. 2: is. Gelijk mede in de Openbaringe vanjoliannes , de Saligheid aan ’t lefeii van die Schrif

_ten word valt gemaakt. En zijn ons alle de Schriften des Ouden Teliaments, thans in xxxviri; bekende

Boeken ter hand gebleven: doch hoe die na fommiger meening , eertijds feet welvoegfaam in xxit.

Lees-rollen afgedeeld waren , is te rechter plaats aangewel‘en. En alhoewel fommige meenen , dat men

de Hiflorifche Boeken niet foo Heilig als wel de andere achten moet; en eenige ook willen,dat het flegt‘s

_beknopte Uit~treklels van grooter Boeken zijn; nochtans fchijndfe de Saligmaaker van dcfclve waarde

met de andere Schriften te houden , die haar eigen Autheuren hebben van der joden toevertrouwde

tijd , gelijkwe fullen toonen. Maar even allier na de verfameling der H. Boeken , die onder Ezdras

gedaan fchijnd ‚ {onderling geene Schriften meer tot den Bundel des Ouden Verbonds zijn bygevoegd ‚

dan alleen waarfchijnelijk het Boek van Nehemias , en mill’chien de Prophetie van Malachias , die lich

tot wat later tijd uitftrekken; alfoo is дс Kerk daar altijd by gebleven , en defelve zijn van tijd tot tijd ,

telkens na de fuiverllze Exemplaren , met de hand moeten afgefchreven worden; Waar toe de joodfclie

Kerk ook altijd haare eige Beampt-fchrijvers heeft gehad; foo dat het elk en yder een niet geoorlofd

was de hand daar aan te flaan. Als waar toe wy dan ook lullen bybrengendioedanigc verfcheide foorten

van wettige Schrijvers de joden hadden , en waar over yders beforging ging, en deswegen ook met

onderfcheide naamen in de H. Schriften genoemd worden: Gelijk mede de hedcnsdaaglcjoden no:h

eenige onder haar hebben , die werk maaken , de Wet-boeken afte fchrijven , en tc overlclen. En wy

en meenen niet, dat defe naauwkeurigheid onnut fal zijn , in ’t verklaren van lbmmige plaatfen , en .

wat men van de verfameling der H. Boeken te achten heeft 5 met byvoeging van de gewoone kling der

Vlet op elken Sabbath , volgens de Liv. Pauascrìas, ofgroote deelen der W'et , die anders ook maar

Lili. geteld worden: Gelijk fulks mede ten tijde der Apollelen , en nu noch , onder hen in gebruik is.’

Hoedanigen gewoonte, de wrecde Antioclius llpiphanes, denjoden ruim drie jaaren uit de hand rukte,

tot haare faaken door_judas Macehabeus, te gelijk met den ontheiligden Altaar, herlleld wierden. Alle

welke vermaarde voorvallen derjoodfcbc verdrukking , wy niet ontfien hebben ‚ доог Printverbeel—

dingen in gedachten te houden ‚en de byfonderfle faken der Kerke aan te teekcnen,om te doen zien,hoe'

en waar ontrent de voorfeggingen van Daniel, daar in uitgeloopen zijn. En gelijkwe meenden, dat tot
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hetgetal der H. Boeken, mede derfelver Inhoud in aanmerking quam, hebbenwe delelve ook van Boek

tot Boek beknoptelijk afgebakend ; en daar in over de Vĳf Boeken Molis, voornamelijk de Wetten

der Hebreen, in driederlei benden leeren onderlcheiden; op dat men weten mogt, welke tot de Wet det

Ceremonien , tot de Wet der Zeden , en tot die der Rechten behooren ; waar van eenige het algemee..

ne Menlchdom , andere alleen denjoden in het bylonder aangaan , en met den ondergang van haare

Republĳk hebben uitgediend;alhoewel derlelver voorbeeldige zinbeduidingcn altijd [tand houden: En

daar en konnen onder het Nieuwe Tef’tament geene allulke (Zeremonien meer ingevoerd worden , om
dat de voorgaande alleen loodanig waaren ingelteld , datle op lekeren tijd lagen , in welkle louden af-l

gelchaft worden : en op duldanigen grondllag der hoope , zijnle ook aan ’Ilrael alleen maar voorlekeren

tijd te nutte geweell ; fonder dat wy nochtans met Spinola uit derlelver ophouding meenen, dat de

Wet der Ceremonien alleen heeft gediend , om de Heerlchappie van dejoodlchc Republijk , en de ge

meene rulle des Volks Vall te llellen. Want nadien wy uit Moles vernemen , darle van Godt zijn inge.

field , en van hem niet alleen loodanig worden voorgehouden , darle tot de Goddelijke Wet behoo

ren ; maar dat ons de Apofielen delelve ook als loodanige voorbeelden hebben verklaard , dat de

meelle hebben gelten en gediend tot op de Tijden derVerbetering; om aanleiding te geven tot de Sa

ligheid , die geopenbaard lou worden in4 Chriflus; (alhoewelle in haar lclven de Saligheid niet en ga

ven :) loo is lulks te loochenen , waarlĳk niet anders dan Moles voor een openbaren Leugenaar ‚ en

de Apollelen voor onwetende Beugels uitmaaken. En lulks betoonenle waarlijk te doen , die de voor

treffelijkheid dcr voorgelcltreven Wet ‚ als wat Vreemds en onnut achten , Holea 8: 12. En daarom

befluiten wy , dat by-aldien de gantlche Wet tot Chriltus leid , de belofie des Eeuwigen Levens dan

ook aan Ilrael in ’t Oude Teflament gedaan is. En lchoon waar is , dat de Ceremonien met de verftoo

ring vanJerulalem hebben opgehouden ; loo blijft echter haar uitlicht in de vervulling van haar tegen

beeld en beduiding: en de ondergang van der joden Republijk , is niet eigentlijk de reden van haar

ophouden; nadien immers de Propheten van tijd tot tijd voorleid hebben , dat die eenmaal in de Vol—

’heid des Tĳds louden ophouden,Dan.5 :z §,zó,:7. Invoegen'men niet leggen moet,dat de Ceremonien

alleen haar oplicht op de uiterlijke verkiellnge der Hebreen hadden , en datle niet tot onderwij ling der

Saligheid en behooren; noch ook niet loochenen, dat Godt Ilrael tot een bylonder Volk heeft aangeno

men, Exod.19: 5. Plalm 147: 19. Waar tegen gantfch niet en {lrijd , dat Godt ook een Godt der

Heidenen is: Want gelijk Godt alleen in de opkomllt der Ilraeliten , haar gunlliger is geweell , met

delelve eerll: aan te nemen , doele noch ongewallen in haaren Bloede op den Velde lagen, Ezech. 1 6. ge..

vonden zijnde , als Druiven in de Woellijne , Holea 9: ro. alloo is hy nochtans onder de toelegging ,

en de verlchijninge van den Mellias , ook der Heidenen Godt bewelen te zijn ; als in Welker vervullin—

ge , de bylondere voordeelen , die ’t een Volk boven ’t ander had gehad, louden ophouden; om dat

Godt dan Евы fou zijn; gelijk doorgaans van de Propheten voorleid was , en Paulus verklaard, Rom.

3:29, 30. want de Belofte behoorde ook tot de Heidenen, Gen. 12:5. en ly moellen Chrifius ten

Erve gegeven worden , Plalm 2: 8. ‘ j `

Het Molailche Wet-boek word gevolgd van het Boek najolua genoemd , en de andere Heilige

Hillorie-Boeken , der Richteren ‚ Samuels , Koningen , Kronijken &c. die te gelijk van Mofes af,

in tijd en lekerheid alle de Heidenfche Boeken overtreffen , en in haar volg- reeks leer wel te gaar han

gen; daar andere oude Boeken der Heidenen , doorgaans niet alleen met malkanderen verlchillen ,

maar ook van de fabelachtige Eeuwen loodanig helmet zijn , datler van de eerlle tijden niets lekers

.in te vinden is. En hier moeten wy ons weinig bekreunen , dat eenen Thomas Hobbes , en fijn Leer.
ling Spinola , met veel lweetens hebben poogen te beweeren , dat de Vijf Boeken der Wet , niet Telfs

van Moles gelehreven zijn ; en daar toe voornamentlĳk inbrengen , dat hy veelltnds van hem le!

ven als in de derde Perloon {preekt , en dat hy ook lijn dood niet lelfs kan belchreven hebben ‚ёж.

Maar ei—lieve! wie is doch loo llegt die legd , dat Iulius Cœlar geen Schrijver van lijn Commentarien

is , от dat hy doorgaans van hem lelven inde derde Perloon lpreekt Z Ofwie loo flout ‚ dat hy by

Ïofephus de plaatlen , daar hy even foo lpreekt , durft uitlchrabben , en'bewijlen datler van een ander

zijn bygellanllë Ook en heeft Moles lulks niet doorgaans gedaan , maar hy {preekt ook lomtijds in

llijn eigen Perloon , als -te fien is , Deur. t: 9 zo. en elders. Hoedanig geen ander'kan lpreken als de

Schrijver van dat Boek. Immers lal niemand die een Hillorie belchrijft van dingen , vwelk eenige hon

derden van jaaren voor -hem gelchied zijn , de voornaamfle Perloon van lijn Boek doen leggen; Ik

leide ; Tot My wierd geleid ; Aan My wierd bevoolen &c. 't geen nochtansMoles doed. En derhal

ven konnenle niet lang na fĳn dood ‚ van Ezdras ofymand anders , maarvan hem felfs gelchreven zijn.

En behalven dat al de Schrijvers des Ouden Tefiaments , Mofes voor den Autheur daar van erkennen;

al foohebben Chrillus , de Euangeliflen en Apollelen lulks ook volmondig toegellemd : En wy en lien

ook gantlch geen lwarigheid om te gelooven ‚ dat de Priefler Eleazar of liever Iolua, in Moles voetllap

pen getreden zijnde, het По: aan Moles Vijfde Boek gelehreven heeft; en dat men overlulks het 54. ka

pittel , niet voor het einde ‚ maar liever voor een aanhanglel van Moles laatlle Boek te houden heeft; als
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Waar toe wy zien , dat Mofes felfs fijn Boek met de tweelaatlte verll’cn van kapittel 33. heeft ‘opgellotëm .

Gelijk dan ook het Boek van Jofua, on-affcheidelijk met Mofes dood‚‘lijn aanvang neemd ; en‘daar op

verder foodanig van de Hil‘torie der Richteren gevolgd word. Het gene ‚ om dat het meteen kleen

gedeelte op het laatíte van jofuas Boek, a‘an het tweede kapittel begind , wederom bewin ‚ dat het laat-ß

Не Boek , van een ander en later Schrijver gefchreven is. Hoedanige Boeken wy alle tot op de latere tij‘

den zijn doorgeloopen ; en hebben daar by aangewefen , onder welke Regeeringe der Koningen van

lfrael en_juda , en in wat Land de Propheten gepropheteerd en in gefchrift hebben opgefield. En foo

ymand begeerd te zien, voor hoedanigen Propheet des Ouden en Nieuwen Teftamenrs, den Man

Mofes te achten is ё hy lefe het Boek dat de Heer Coccejus over defl‘elfs Laatfte woorden gefchreven

heeft; en hy Га! gewiflelijk ontwaar worden , dat hy fulks als een goed Schriftgeleerde in 't Koning

rijke Gods onderwefen , [eer prijswaardig uitgevoerd, en beide Oude en Nieuwe dingen ‚ uit den

fchat der waare Godtgeleerdheid ‚ daar toe heeft weten voor den dag te brengen. Boven dit meenen

wy dan ook den verkeerden waan van die gene weg te nemen,welke meenen‘dat onder vele andere din

gen, infonderheid de Geflacht-regifiers, van geen nut in de H. Boeken zijn,ofte datfe ons aldaar gantfch

verward,onfeker‚en tegenflrijdig worden opgefield. Voorwaar het onderhouden der Geflagt-regillers

is denjoden eertijds van groote noodfakelijkheid geweeft; en (y zijn niet fonder hoogdravende reden ‚

naauwkeurig by haar onderhouden i dewijl’er joden en Chrillenen fou aangelegen zĳn , om in der tijd

onfeilbaar te weten` dat den Mellias fekerlijk uit het Bloed-verwandl‘chap van den Huile Davids voort

gekomen ‚ en de Belofte waarachtig geworden was : gelijk men onder anderen ook byfonderlijk van

den Euangelifl Mattheus in acht genomen ziet; en van veele gehouden word , dat hy fijn Hillorie‘

Boek , in ’t Hebreeuws gefch reven heeft ‚ voor die gene , welke uit hetjodendom , het Cbrillen-geloof

aannamen En om dat defelve Regiliers na de komfie van onfen Saligmaaker, niet langer noodig had

den bewaard te worden ; alfoo is den joden ook door de verwoefiing van Ierul‘alem en haare verfiroo

jing, t’_eenemaal de pas afgefneden , ‘datfe defelve niet meer en hebben konnen achtervolgen; maar

verlooren zijn ‚ en ook wel verloorcn fullen blij ven; alhoewel fy nochtans gelooven , dat de Meflias als

hy komd , defelve Regillers wederom herllellen fai. ’t Geen waarlijk feer dwaalíiek is: want hoe (al

hy doch na fijn komfle dat gene herfiellen , ’t welk felis voor fijn komlle , door een ongekreukte be.

waringe, het onfeilbaar kenteeken moelle zijn д waar uit men fijne waare afkomfte fouden konnen

ontwaar worden Z En alhoewel bekend is , dat degeloofbare ‚Hiflorien des Bybels , eigentlĳk eindi
gen met het Boek Van Nehemias ; alfoo moet men daar by nochtans in acht nemen , dat het Boek,

welk na de Koningin Ellhcr genoemd is ‚ het felve en dat van Ezdras , in tijd (ten minßen een groot

gedeelte) voorgaat; zĳnde waa'rfchijnelijk van Mordechai gefchreven , ofte wel van Ezdms ‚ als een

byfonder verhaal uit deffelfs gefchreven Boek uitgetrokken", ofte mogelijk gekopieerd uit де Кгопй}

ken van de Perfifche Koningen , Ellh. 10: z.. En gelijk ongetwijfeld daar in weinig van den waaren

Godt gerept was , alfoo vind men die ook nergens daar in vermeld; alhoewel het tot fekerheid der

Hiflorie gefchreven is; op dat de gedachtenis van die opmerkelijke verloílînge desjoodfchen Volks,

voor eeuwig in de Kerk bewaard wierd. Want gelijkwe zien , dat op het einde van dat Boek, een Feel’t—

dag ter geheugcnis onder het Ioodfche Volk ingelìeldlwierd ‘, alfoo houden de joden het felve ook

noch met (00 groom“ vreugde s dat het by andere , van wegen haare Bras- en Drink-maaltijden ter fel

тег tĳd s derjoden Vallen-avond genoemd is. Doch fulks overflaaride, mogen wy in ’t voorby—gaan

legen fommige andermaal aanmerken; Dat b‘y-alclien alle de H. Boeken van een cenigen Schrijver ge

fchreven waren , wy ongetwiijeld de gefeide Hifiorie ‚ als mede die van ’t Boek Ruth , als dan wel op

fijn plaatfe en tijd, tullchen die der Richteren (ouden ingelalt vinden: want fulks had het werk van dien

Hifìorie-Schrij ver geweeft,die anders doorgaans fcer wel in de Volgreeks van tijd aan malkanderen han

gen; en zijn derhalven uit verfcheide oorfpronkelijkc Schriften ingefteld. Hoedanig nu verder defe Hi

llorie‘BoekenJeer welvoegfaam van ’t Boekjobs, de Pfalmen, Spreuken en andere die geen Hiflorifche

rang konnen houden, gevolgd worden; hebben wy door derfelver inhoud, met goede reden beveiligd;

en getoond ‚ waarom de Volgreeks , en het verder toevoegen ofverflamelen van Heili e Boeken › met

den ondergang der Perlifche Monarchie, heeft beginnen op te houden; en hoe Malachias als de laatfle

. der Propheten , wanneerJerufalem en den Tempel wederom herfield waren , den Bundel des Ouden

Verbonds, opgefloten en vol-eindigd heeft. Doch gelijk men van de Heilige Hiflorie-Boeken niet

anders te denken heeft ‚ als datle gefchreven zijn , om de volgdraad van den Praat der Hebreeuwfche

Kerk ‚ door alle de Rijks-verwill‘elingen der Aardfche Machten , bekend te zetten; alfoo Het men de

felve reeks van faaken daar in ook achtervolgd ‚ van de Zondvloed aan , tot de wederkeeringe der Io

den uit Babel, en de herílelling van hare Republijk. Want niet tegenftaande wel een opene Brefl‘e, aan

gaande de volgelijke Rijles-bezitting der eerfte Aíl`yrifche en Chaldeel’che Koningen gevonden word;

foo hinderd fulks echter niet aan de Kerklijke Hiflorie des Bybels; om dat de gefeide verfwegen Rijks‘

bezittingen ‚ en 't verloop van eenigc Eeuwen , Exod. 1 2: 4o. onder welke Ifrael als vergeten in Egip—

‘En Woonde ‚ geenfinds gemeenfchap met de Hebreeuwfche Kerk hadden. Waarom men dit voor de
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reden te achten heeft , dat men federd het begiufel van Nimrods Rĳk in Babel, niet fonders van de

volgende Koningen, dan alleen eenige van de Egiptifchc , die aldaar met de gemeene naam van Pharao

genoemd zijn , in de Н. Boeken aangeteekend vind : maar eerfi wederom aan де Aflyrifchq Konin

gen beginnen te gedenken ,j lange na dat Ifrael het Land Canaan ingenomen , en onder de Richteren en

eenige haarder Koningen , aldaar gewoond , en de Vorfìen van Sardanapalus, Arbaces en Altyages met

andere , een tijd lang om de Alleen-heerfching gevogten hadden ‚ en het Rĳk der Babyloniers ten laat

Пел опдег Pul ‚ Tiglat-Pilefer , Sennacherib , Merodach , Nebukadnezar , Evilmerodach en венце: ‚

het hoofd weder opbeurde. Van welke de Hebreeuwfche Kerk dikwils benaauwd , en alfoo groote

gemeenfchap in de H. Hiliorien bekomen heeft. Gelijk ook de voorige alleen van de Tĳd—verbeteraars

uit den ouden Schrijver Manethon, te regt gebragt worden,cn met veel onfekerheid vermengd blijven:

’t geen wy over den Ouderdom der Weereld,hebben aangeteeltend. Egret hebben wy niet nagelaten,al

daar wy konden , den gedurigen Staat der Ilraelitifche Kerk ,-onder de Afl‘yrifche, Periifche en Griekfe

Monarchie door te loopen , en onder die Volgreeks veele opmerkelĳke dingen in acht te nemen , die

tot grondige kennis der Heilige en Kerkelijke Hiftorien fchcnen te fullen dienen. Als waar in wy dan

ook eenige mißailingen van oude en nieuwe Schrijvers verbeterd , en de onfekere etuigeniílen , uit

gewift fullen zien. Ook is den draad der H. Hifiorie onder de Richteren daar aange egt , en met fom

mige Vertoogl'chetfen,aangaande die dingen ondcrfieundwelk men gemeenlĳk beter met de oogen als

metde gedachten bevatten kan. ‚ Onder welke wy egter niet denken konnen , datwe juiil den Ephod ‚

welke Gideon te Ophra oprichte , na de meefte waarfchijnelijkheid in manieren van der Ouden Zegen

teekenen,als een buitenfporig Tuchhen-las,hebben afgebeeld; en by die gelegentheid mede uit de Oud—

heid hebben opgehaald; voor hoedanige Iuweelen men de Voorhoofd-Cierfels, en Oor en Arm-ringen

der Hehrcen te houden heeft ; en hoedanige en om wat reden defelve en diergelijke , van de oude Vol

ken gedragen zijn,welk ons in de H. Boeken hier en daar voorkomen ‚ en gelegentheid aanboden, ver.

fcheide niet heel gemeene dingen by te halen; fonder datons fulks nogtans de famenhang vande Hiůorie

der Ifraelitifche Ketke ‚ onder haare eigen Koningen, en derfelver Willelvalligheden fcheen te beletten,

tot aan de Babylonifche Gevangenfchap te beiien, en na te i'pooren, wanneer defelve Lxx jarige Balling.

[chap recht begonnen , en onder de Perfifche Monarchie volgens Daniel ge—eindigd is: als ook in wat

Паз: en wedervaren ‚ dejoodfche Kerk aldaar geweeû en geregeerd is. Onder welke befchouwing ons

,waarlijk geen geringe veranderingen der Weereldfe Macht—hebbingen door de Períifche Oorlogen en

opkomi't derGriekie Macht te vooren komen ; waar van Alexander de Groot ‚ een machtigen Hoorn

betoonde te zĳn : en wel voornamelijk de vrylating der joden , en herfiel van haare Republĳk , door

den Koning Cyrus vergund ‚ en van fijn navolgers , Kambyfes , Darius Nothus , Xerxes ofHafueros ‚

en andere voltrokken. Byl‘onderlĳk in dat voornaam Ruk , de herbouwinge des Tempels ‚ en de

Stadt Ierufalem , waar van ons Ezdras en Nehemias de gedachtenis behouden hebben : zijnde dcfen

Tempel te vooren , als de Stadt geflagen was ‚ ook aan h'zechiel in de Gelichten Gods vertoond; op

dat hy het Huis Il'raels ‚ alle дешев Uit en Ingangen , en alle Formen ‚ en Ordinantien , tot dc her

bouwing , en herítel der Godsdienft , in Bouwkundige Modellen {oude afteekeningen. En gelĳk tot: ‘

defe betooging veele dingen in aanmerking komen , op dat men te recht fou mogen zien , dat aan Eze

chiel geen anderen Tempel vertoond is , als die te vooren van Salomon gebouwd was; en dat men

derhalven de Bouwgefialte van de een, aldervoegfaamii: door de andere verklaren kan; alfoo hebben wy

fulks in ons Tweede Boek—deel uitvoerig genoeg door dc Bouwkundige beginfelen afgedaan; alhoe.

wel wy wel weten , hoe feer de meeFte uitleggingen der Godsgelcerde , daar tegen liggen aangekant ,

en eenige voorname Mannen daar onder ‚ met hand en tand verdedigd worden. Maar gelijk deJoden

de herbouwing des Tempels , niet fonder tegeníìribbelingen volvoerden , en felfs daar in ook traag en

yverloos waren ; (gelĳkwe onder anderen by den Propheet Zacharias en Haggai ontwaar worden , die

de Voril Zerubbabel met де Oudflen des Volks , daar toe genoodfaakt wierden een hert onder de riem

te Preken ;) alíoo fullen wy daarin befien , hoe deJoodi‘che Kerk onder veele Willelvalligheden , tot

aan de opkomít van de Griekie Monarchie gefukkeld heeft , en ten laatfìen ook noch niet geheel ombe

kommerd bleef, onder de Rĳles-bezitting der Syrifche Koningen. Want na dat Alexander de Groot

het Rijk der Grieken , door een fchiclĳke loop ‚ hoog in top gevoerd had ‚ en de Periifche Koning

Darius, ten laatften van hem geflagen was‚is hy felis plotfeling afgefneden,en het Rijkdoorde Heetfch

zugt fijner Princen , volgens Daniels voorfegging , in vier Hoornen gefplitfl: i‘ulks dat de Heerfchap‘

pie federd aan Syrien , Macedonien , Klein Afien en Egipten quam. Doch gelijk onder defe vier

Rijken , Syrien en Egipten ‚ (ich door haare Oorlogen en Verbonden , wel het шеей fchĳnen vermaard

gemaakt te hebben , en dat dejoden tuilchen hun beiden ingelegen waren ; alfoo iii gebeurd , dat ook

haare {aaken metdegevallen van Syrien en Egipten , dikwils gemeenfchap zijn onderhavig geworden :

en men moet het ook voor de reden houden, dat de Propheten , en de Hiiiorifche vertellingen by

defelve , als ook de Boeken der Macchabeen ‚ deswegen wel het шеей aan die beide Koningrĳken ge

denken. Van hoedanìgen Rĳk der Syriers ‚ eenen Seleukus Nikator ‚ deeeriie Koning na Alexapiders

‘ ` ood

_f_-ge-ì’I-‚

 



VOOR-REDEN.

dood—geweefl is. En gelijk delen een tamelijke reeks van navolgers in het Rijk ‚ en ook eenige naam

genooten daar onder had; alfoo vind men dele Rijks-bezitting , het Rijk der Scleuken Ь де Hillorie

Schrijvers genoemd; doch in de Boeken‘der Macchabeen,met de naam van’t Rijk der Grieken bekend;

als het welke ook waarlijk daar uit opgekomen was. En dewijl Daniel veel van defe Rij lts-bezitting ,

(waar van wy geen on feilbare HiPtorie-Boeken hebben,) voorfeid heeft , en hetjodendom dapper door

dele Trotfe Koningen, die haar dik maal Gon lieten noemen, is geplaagd geworden; hebben Wy ’t leven

van defe Koningen in haar Volgreeks te faamen gelchakeld ‚ en de voorvallen der joodfche Kerk , daar

onder aangeteekend. Als waar in wy ook lullen ontWaar worden ‚ dat andere den draad defer faken ,

merkelijk hebben te kort gedaan, wanneer fy het getal defer Koningen, ílegts tot 1 7 ofweinig meer op

tellen ; daar wy defelve in een on-afgebroke reeks van ontrent 27. met haare geloofbare afbeeldingen ,

uit de Oude Penningen hebben bygebracht ; namelijk tot dat dit Rijk met Tigranes (die om de Twee

fpalt de_r Vorllen neer te leggen , uit Parthen ingeroepen wierd ,) ge-eindigd is. En fchoon defe laatfle

tijden ‚ buiten de omtrek der geloofbare Hiflorien gaan ; foo meenen wy nochtans, dat de faamenhang

van alle die dingen , ons een feet goed Voorbereidfel verllrekken {al , om de voorgaande Tijd- rekening

der H. Boeken , (ja ook die , welk na de Macchabeen genoemd zijn ‚) tegens де lafierfieke Bybel-vìt.

ters , fiaande te houden. Want gelijk l‘ommigc hebben toegeleid , om door eenige tuflchen-verhaalen ,

die’er fomtijds gevonden worden , de Tijd~Ordening des Bybels verdacht te maaken, (ja haar niet ont

fien hebben te leggen , dat de H. Schriften gantfch achteloos en haalb'g uit eenige {lukken en brokken

van grooter Hißorien zijn te gaar geraapt 5) alfoo brengenfe onder andere inwerpfelen , dit als een voor-.

naam Haaltje by , dat 1 Kon. 6. gefeid word , dat Salomon den Tempel begon te bouwen, in ’t 4.80jaar

na den uitgang der Kinderen Ifi‘aels uit Egipten : Alwaar (y meenen , dat uit de jaarcn der Hillorien ‚

onder die bepaalde tijd voorgevallen, een veel grooter reeks gevonden , en wel roo jaaren gemill word.

En gelijk Spinofa ook defe rekening,door een valfche opflel heeft poogen aan te wijlen; alfoo achten wy

feker , dat hy folks foodanig niet en heeft kannen doen ‚ dan na dat hy te voeren fijn Confcientie als

met een Brand-)Iier had toegefchroeid: want fulks blijkt voornamelijk daar in , dat hy dc jaaren , in

welke Ilrael nu en dan ‚ gedurende haar {laat onder de Riehteren ‚ aan haare Vyanden is Cijnsbaar ge

weell , (als namelijk onder Kul'chan Ritfchataim a Hûglon ‚ де Philijllijnen , ôte.) als bylonclere jaaren

{leld ‚ tot de loopende jaaren van Ifi'aelsRegeering ‚in welkfe moeten ingewikkeld ‚ aangemerkt wore

den: gelijk dat klaar genoeg blijkt, wanneer men alle die jaaren , welke de H. I—lií‘corie ‚ t’elkens van

Ifraels onderdrukking aanwijll ‚ te gaar brengd. Immers behoord men te weten , dat Ifrael onder de

loopcnde jaaren der Tyrannen,haar eigen Regeering en Richtershadde; hoedanige ook alleen de draad

der H. Hifiorie moeten volmaaken: De reir zijn inlallingen van faaken , en geen aanhangfels van 100—

pende jaaren: want als’er van Othniel geleid word ‚ dat hy I frael richte 4o jaaren , en dat Ifrael 8 jaa

ren Cijnsbaar was aan Kufchan Ritfchataim ; foo zijn die 8 jaaren ‚ onder de 4o jaaren ingetrokken :

en foo wy tot die 8 jaaren , de 1 8 jaaren van Hoglon , де zo jaaren van Iachin : de 7 jaaren onder Mi»

día“ » де 13 onder de Philiílĳnen ‚ en noch andere 10 jaaren diemen aan defelve , onder Samuel waar—

fcbijnelijk moet geven, toevo egd; fy fullen t’famen 9 I jaaren maken. Waar toe de 9 jaaren gerekend,dic

men over Jofua in gefchil is (want eenige Hellen die 26 of27, andere 17.) foo zijnder roo jaaren gevon

den , welke van 580 afgetrokken , net 480 overlaten ; gelijk де Н. Hiflorie aanteekend , en met groote

onbefchaamdheid word verdacht gemaakt. En daarom gaan wy andere beufelingen voorby , daar ge

melde Schrijver foo wat mede foekt te Spinnevoeten ; als met namen die tegenilrijdige ouderdom van

Ahazia, 2. Kron. 22: 2. vergeleken met 2 Kon. 8:2 6. alwaar in de eerfle 42, en in de laatfie maar 22 jaa

геп geileld word, als hy Koning wierd , &с. Maar ei-lieve ! wat kan een Schrijf-fout van een letter

of anderhalf, doch voor kreuk aan de achting van een Boek zetten , dat door een Gefehrift van ’t felve

gefag ‚ kan verbeterd worden ё En hoe licht dufdanigen Letter-fout , van wegen het kleen onderfcheid

dat tuflchen 42. en 22 Ьу де НсЬгееп is ‚ kan influipen , dat heeft Polus genoegfaam aangewefen; en

daar zijn veele Affchriften en oude Vertaalin‘gen des Bybels ‚ daar in beide Texten ,az gevonden word;

en de draad van de Hillorie Hemd dat getal ook toe.

Maar gelijk korts n_a het verval van de Syrifche Rijks-bezittíng ‚ de komfle van den Mellias , navol

gens de voorlegging , doe al meer en meer aanving te naderen; foo begon {ich ook de gedaante van de

Joodfche Republijk daar toe al van ver te bereiden , en door verval in vcele faaltcn , geheel Bouwval

hg daar uit te zien. ’t Geen om fulks te netter onder een welvoegfaam Voorbereidfcl van verre , en als

in den vroegen Morgenllond te fien opdagen , wy niet en hebben willen nalatig zijn , ons Boek mec

een Tijd-Tafel der Syrifche Koningen te vercieren , en daar in de jaaren voor Chrillus , by alle voor—

vallen, die den loden onder де reeks deferKoningen overgekomen zijn , aan teteekenen. Waarin

dan ook de opmerkelijke Oorlogen der Syrifche Koningen , en Houwelijks-verkoppelingen aan Ефр—

I_Cn» dooreen groot aantal Oude Penningen , en de Tijd-rekening uit haare Opfchriften , tot verlich

ting van veele moeijelijke en onbekende faakm lullen gehen worden ‚ die ons de klove , welke ttiílchen

de Hil‘torien van de Boeken des Ouden ‚en des Nieuwen Teílarnems open flaat,ec_nigfinds (uilen konnen
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aanvullen. Еп gelijk ons dit moeite en kofien is geweeíl , folks beknoptelijk by malkander te halen;

alloo meencn wy geen on-aangenamen dienlt aan den Nederlander gedaan te hebben , met hem de

deure tot inlieninge van veel opmerkelijke dingen daar door open te zetten.

Na dat dan de Heerfçhappie der Sy’rifche Koningen ten einde geloopen ‚ en grootdeels van de

Roomfchc Veldheeren , Lukullus en Pompejus Waren afgefneden; zijn ook ten laatl‘ten deJoden niet

vry gegaan; en (y felFs haar eigen Koninglijke Regeering meer en meer wars geworden , zijnfe met het

opkomen van de Mogendheid der Rooml’che Keiferen , niet weinig onder derfelvcr lok geraakt ; wel

kers ingellelde Magthebbers , Koningen en Vier-Vorken ‚ ook leldfaam genoeg , met het joodfche

Hooge-priellsrdom , en Raads-vergaderingen hebben omgel‘prongen : gelijk ten laatf’ten mede het

Stamhuis van de Herodeíïen ‚ lich foo t'eenemaal Meefter daar van maakte , dat den Raat der joden

nooit grooter verandering als in die dagen , overgekomen is. Hoeda nige tijden , ons dan ook foo veel te

overvloediger ítof’r'e in de hand reikten , om veele voorvallen onder het jodendom naauwkeurig uit te

ртам. En gelijk’er nu gebrek aan Propheten in deJoodfche Kerk was , en dat’er onder 't í‘tilfwijgen

der Goddelijke Orakelen, verfchcide Seäen onder hen waren opgekomen , die elk haaren aanhang

hadden 5 ja dat hetjodendom ten laatlien ‚ ook Schatting aan den Roomfchen Keifer moelle betalen,

_ die fulks door haare Stadhouders , Smalheeren en Rentmeefiers deden invorderen , en dikwils groote

onlufien en Oproeren baarde, gelijk te lien is, Aó‘tor. 5: 36. ende Kant-teekcnîng uit Iofephus al

daar bygehaald: alfoo fcheen fulks niet duifierlijk den ondergang van haare Republijk afte bakenen;

en haare Wijlen en Schriftgeleerden ‚ die op den Stoel van Moles zaten , hadden lulks ook voor kenne

lijke Teekenen der Tijden ‚ behooren op te nemen : van welker nalatigheid en onkunde de Saligmaaker

Jefus, hen ook naderhand beůrafte, als die navolgens de betragting der geloovige Vaderen, niet meer en

onderfogten , op hoedanigen tijd de Chriflus komen moelle. Maar op dat dele kennelijke tijden voor

Chrillus, niet fonder blijk va'n lijn aannaderende komíle (ouden ledig Haan; foo hebben wy den Kerklij'

ken en Weereldlijken Staat der joden, daar toe genoegfaam ontdekt ; en doen zien, dat de beloofdetijd

voor handen was , dat’er volgens Mofes , een Groot Propheet uit het midden van dit Volk moefi op

fiaan, om gehoord te worden, Deut. 18: 15.]oh. 6: i4. Als waar toe dan de Schril‘tgeleerdc voorname

lijk het neeri’tig infien der Prophetifche Schriften , had konnen te bate komen ; terwijl de Kerke immers

doe een genoegl’ame llzilfiand van Wonderen en Propheten vergund was , die een tijd-lang voor Chri

flus,niet gelien wierden. Dog wat ilTer gebeurdë fy wilden moetwillens blind, en felfs Leids-luiden der

Blinden zijn; en de Geeft der Prophetien voor altoos onder hen weg~genomen zijnde , zijnfe elk om ’

's сел-{Ъ blind , en met een dekfel op ’t hert gebleven tot op heden ; Want des HEEREN DAG , is haar

Duifternill‘e geweeflr, Amos 5: 18. en Jefus is ook gekomen , om die waanwijfe Sehriftgeleerde, die

meenden te zien , Blind te maaken , Ioh. 9: 39. uit lef. (5: lo. Sulks dat fy ellendiger geworden zijn ,

dan ooit onder de Verdrukking van Egipten’, en in haare Lxx lastige Gevangenlchapin Babel. En

terwijl ‘fy \vaarfchijnelijk nu die tijd beleven, in welkfe fouden Hongeren in’t Land omjehovah te hoo

ren fpreken , waar van gerept word Amos 8: It. foo troollen lich dele arme Menfchen hier mede , dat

de Geeft der Prophetie ophoud , wanneer een Volk in Vervolglng en Ballingfchap leefd. Doch foo en

Щеп hen in Babel niet gegaan, gelijk ons de [-I.Schrif`ten leeren; want de G oddelijke Geeíhlaat fig in geen

boeijen fluiten. 1n de befchouwing dan van de Tijden kort voor Chrillus, {uilen wy een digten drom

van onwetendheid‚onbefchaamdheid,hardnekkigheid, en valsheidmermengd met boos-aardig geveinfi

heid, onder dejoodfche Schriftgeleerde , Pharizeen , Sadduceen, Eileen, en die van haaren Suurdeeílem

befmet Wierden , Een te voorfchijn komen; en in haar dwaas gedrag ontrent den Perfoon vanJe(us ,

ont waar worden ‚ hoedanig defe Leermeeflers , de H. Schriften door veele flinkle uitleggingen verdui

flerden , op dat de Hemellche Leere van de Saligmaaker ‚ niet door en brak; en fulks wel foo veel te 0n

bel’chaamder , als Гу bemerkten , dat hy enkelen alleen toelei , om Mofes en de Propheten , die van hem

getuigden , van haare valfche Gloíl‘en te onthefl‘en. Waarom men het hier waarlijk voor een Woord

van opmerkelijke beteekenis moet houden , wanneer jefus defe Menfcllen verwijt , datfeden Sleutel

der kenniil‘e weg-genomen hadden , en felfs een dwaas en onwijs Volk geworden waren , Deut. 32: 6.

en derhalven feer verre afgeweken van de uitfpraake , welke God‘t te vooren over haar gedaan had , ka

pittel 4: 6. Waar toe , op dat het herte der Kinderen , tot het Geloove der Vaderen mochte weder

gebracht worden ‚ Malach. 4.: 6. Johannes de Dooper in de kracht van Elias gefonden is ‚ op dat hy van

nieuws een bereidinge van den weg tot des Heeren koml’ce maakte ‚Jef. 4o: 5. Мааг op dat niemand

echter en denke , dat den Wijngaard des Heeren te defen tijde , foo давись en gaar bedorven was , dat

ter niets goeds meer in defelve overgebleven was ; alfoo hebben wy deswegen ook aangewefen , welk en

‚ hoedanige dingen,daar noch als een Zaad des Geloofs,tot een goed voorbereidfel,aangaande de verWag

ting ‚in de Ioodfche Kerk waren bewaard; 't geen voornamelijk hier in beliond, dat de Afgoderie meer

dan ooit, het Jodendom was uitgebannen , en den cenigen waren Godt met uiterlijke Offerhanden

gediend , en door de lefinge der Wet en de Propheten ln haare Synagogen ‚ geleerd en verkondigd

wierd. Waar door fy dan ook doe ter tijd, noch onfe getrouwe bewaarders der H. Boeken zijn ge
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weeft: en ons , die door haare fcbade verrijkt geworden zijn , gennegfaam verplicht hebben , die

overgroote Barmhertigheid Gods, foodanig te gebruiken, dat fy door ons tot-jaloersheid mogen vcr-j

wekt worden. En gelijk het ons ten uiteriten oorbaar fcbeen ‚ alle die voorname Kerk—veranderin—

gen ‚ en opmerkelijke dingen, met noch een ander deftig voorbereidfel t’onderfteunen; hebben wy“

den inhoud , en het algemeen oogmerk van alle de Prophetifche Schriften , beknoptelijk запасти

(en; op datwe weren mochten , onder wat achting men defelve te houden en haar Ampt en Zalvinge

aan te merken heeft: als ’t geen ons ook een byfonder nut en aanleiding verfchaft , om daar uit niet al

leen het onderfcbeid in de perfoonelijke benaming der Propheten en Leeraren , uit de Ioodfche waar

nemingen te verftaan , dewijlfe dikwils over het hoofd gefien ofqualijk onderfcbeiden worden; maar

ook om net afte wegen , voor hoedanigen Propheet onlep Heerejefus Chriftus te achten zy , fcho on

by geene uiterlijke Zalve , is deelachtig geweeft. Waar ontrent wy dan ook der_joden laatdunkende

gedachten, niet ontlien hebben in te toomen; op dat’er blijken торт, datfe dwalen,wanneerfc David en

Daniel, geern van onder het getal der Propheten (ouden willen uitfchrabben. En l‘choon fy vaft ftellen,

dat de Geeft der Prophetering . niet in een droevig Menfch vald , en ook onder ben niet vernomen

word , (wantfe moeten immers dagelijks over den Ondergang van jerufalem en haaren Tempel treurig

‘ zijn ‚ en des morgens het hoofd deswegen als een Biefe krommen ,) foO mag het ons echter genoeg len’

dat onfen Saligmaaker, haaren Ondergang foodanig alweenende voorfeid heeft, dat Wy’er de waarheid,

en fy’et de fmerte van ontwaar geworden zijn; en daar onder ook wel blijven fullen , tot dat het Dek

fel , waar mede fy Mofes op haar herte lefen , eenmaal weg-genomen , en fy , die de Geliefde des

Heeren zijn om der Vaderen wille , in het laatfte der dagen bekeerd fullen worden. Maar gelijk haar

alle defe rampen niet fonder opmerkelijke waarfcbouwing overgekomen , en in feet leerfame Parabelen

te vooren afgefchetft zijn; foo hebben ook haare hoovaardige Leermeefters , die van ouds geern met

de Eertijtelen van Wijfen , van Schriftgeleerde , van Onderfoeker , en van Rabbi pronkten , den

Dooverik gefpceld. Doch foo moeftenfe doen , die alleen de Eere van de Menfchen , en de voor-aan

fittingen in de Synagogen in ’t oog hadden; en dat gelag niet geern verliefen wilden , daar men niet dan

langs veele trappen toe geraken konde. Als waar toe wy dan ook het by fonder onderfcbeid defer Mee

{kers ‚ en ‘t gedrag harer Leerlingen in de Synagogen , tot verlichting van eenige twijifelachtige plaat

fen des Nieuwen Teftaments ‚ naauwkeurig hebben aangewefen ; op dat den opmerkenden Lezer de

middel ter hand had ‚ om verftandelijk allerlei foorten van Schriftgeleerde Schrijvers en Leermeefters ,

van die waare Propheten te onderfcheiden , Welkers Gefchriften in de Kerke behouden zijn , om datfe

door den Geeft van Chriftus gefproken hebben ‚ gedreven zijnde van Gods Geeft , z vPetri r: z 1 . En

derhalven Шее valfch, wanneer men fegd , dat elk Propheet na fijn eigen Geeft , droeve of blijde dingen

voorfegd heeft: want niet het Menfchelijk gemoed van de Prophetcn , formeerde de Openbaringe tot

Voorfeggingen , maar de Goddelijke Openbaringe formeerde het gemoed der Propheten tot vrolijke

ofdroevige dingen; en de faaken en konden anders niet na den wille Gods‚maar na die van de Propheten

gefchieden; en Godt (oude fich ook na de gefindheid van een Menfch moeten laten bewegen hebben,

om heele Landen, Steden en Volken te bederven, en den Schepper fou alfoo een oorfaak om te werken ,

van fijn Schepfel hebben moeten ontfangen;’t geen t’eenemaal ongerijmd is. En van dufdanige Openba-Y

ringen , hebben de Propheten op verfcheide wijfen fekerheid gehad ; eri met haar vroom leven betoond,

datlc niet als door overtuiging en laft die dingen fpraken ; en fulks ook niet felden met ge vaar van haar

leven: waar van wy voorbeelden fien konnen in Micha, die de dood van Achab voorfei, in weerwil van

400 Propheten, 1 Kon. 2.2. en in Bileam, Num. 21.8K. Nochtans en ontkennen wy niet, dat gelijk de

Propheten geen gtooter verlichting in ’t verftand kregen , als voor foo veel’cr diende tot voortbren—

ging van de Prophetie , (en buiten dat, even als andere Menfchen in veele dingen konden feilcn ‚) het

nochtans ook gebeurd is, dat wanneer Godt fijn laft aan een Adelijk Perloon, by voorbeeld aan je faias,.

openbaardc ; ofte dat by fulks aan eenen Boerfen Amosdede , den eerften nochtans uit fijn veel meer#

der ervarendheid en Statelijkcr opvoeding , de faaken met een veel gezetter verftand en netter bewoor

ding, dan den anderen heeft konnen vooritellen. In hoedaniger manieren wy ook vernemen,dat de wel-—

doorlecrde Paulus , fijn Leerftukken met een grooter welfprekendheid en konftig-ingeftclde bewijs—

reden voorfteld en aandringd , als Petrus ,Jakobus ofte andere gedaan hebben. En daarom heeft het de

Geleerde in de tijden der Apoftelen , ook een groot wonder gefehenen , te zien ‚ dat eenige onwetende

Galileefche Viffers , tot de verkondiging van groote faaken waren bequaam gemaakt. Maar gelijk

ons de Propheten tweederlei in de H. Schrift voorkomen , te weten Gemeene en Boven-Gemeene; al. ‘

foo quamen de eerftc door de onderwijfing tot het Leer‘ampt; en hadden haare Schoolen in welltfe

van hare Vaderen, namelijk de Propheten wierden geleerd ; waar van dan defulke, Sonen der Propheten

genoemd zijn ‚2 Kon. a.: 3, 5. Doch de laatfte quamen altijd met een byfondere laft en met uitwendi

ge teelicnen ‚ Waar van Ifrael genoegfaam tegen alle bedrog gewaarfchouwd was, als te lien is, Deut. 15.

vers i. tot 5. en kap. 18: zr, zz. Door hoedanigen betooging wy dan ook foo veel te meer, de verfierde‘

Orakelen ‚ en de Afgodifche Waarfeggerien der Heidenen ‚ te fchande fullcn gemaakt zien ‚ als Godt
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’door fijne Propheten fich daarover beroemd , en defelve uitgetart heeft ; om datfe nietdan ydelheid

en bedrog voortbrachten. En nadien де Saligmaaker dikwils tot het onderfoek defer Propheten , heeft

aangemaand , als die van Mofes af, door alle de Bock rollen , in haar gantfche oogwit van hem getui

gen , e n hy defelve ook geenfmds heeft te niete gedaan; alfoo heeft hy en de Apofielen , daar door ge

nocgfaam aangewefen ‚ dat het onderfoek van derfelver Schriften , tot op heden duurd ‚ en duren fal ‚

tot dat hy komd : want fijne Leere is daar opgebouwd , en het Getuigenis van jefus , is de Geeft der

Prophetie, Apoc. r9: 10. Immers is de Kerke onder het N. Teftament , een voornaam deel van Gods

Huis en Huishouding? Indien dan Mofes daar in gantfchelijk getrouw en tot een getuigenis is geweefì

van de dingen die naderhand door (‚‘hriflns en de Apofte‘lenfouden gefproken worden; foo moet men

achten , dat dan ook fijne Leere fich doorgaans in het fclve Huis , dat is de Kerke des N. Teftaments ,

циник: ; en men kan niet feggcn ‚ dat Mofes en de Propheten , denjoden alleen tot op Chtillum heb

ben aangegaan: want fulks meenen wy uit de aan-een Ordening der dingen onder ’t N. Tellament ,

bîknoptelijlc aangewefen te hebben' Gelijk dan ook onder anderen ‚ het Prophctifche Lied van Mo

fas , ten minllen duren moet tot de laatfle Bekeeringe der_[oden,l nadien het tot een getuige tegen haar

fou zij n , lange na dat Ifrael afgevallen, en den Rotíleen des Heils fou verfmaad hebben , Deut. 31: a r.

En daarom houden wy defulke ook t’eenemaal van ’t‘waare fpoor der gefimde uitlegging afgeweken ,

die de aanhalingen der Propheten in ’t Nieuwe Teftame‘nt ‚ alleen voor zinfpclige toepaflingen houden:

_Ia het Шаг vol-{trekt de gek mee gefchooren ‚ als men де aanduidende woorden van de Groote Leer

mcefter jcíus , en fijn Apoflelen , (feggende; Dit is ‚gefchied ‚ op dat vervuld foude worden gelijk'er

gefchreven {laat ‚ 8er.) in fulken waggelfieken zin opneemd ; nadien fy immers de uitkomflre der din‘

gen gewoon zijn , op de krachtGods te vefligen; die defelve foodanig allfe gebeuren , door de Pro—

pheten voorfcgd heeft. Waar by dan ook licht te fien is , dat de Propheten doorgaans toeleggen , om

den Menfihe, Gods wegen en gangen in fijn Heiligdom , bekend te maaken; op datfe alfmds door de

vertroofiinge der Schriftcn , mogten hoope hebben. _ Maar op dat wy dit Ruk ook niet van een goed

Voorbereidfel fouden ontbloot lat-en , mach het onfen Lezer niet verdrietig vallen , aangaande den

Stijl en de Tijd-rekening der Propheten , eenig naricht te geven; als mede te overlien , op hocda.

nig en verfcheide wijlen de Propheten ‚ haare Openbaringen en Goddelijke Gefichten ontfangen heb

ben; en wat doch de reden is , datfe defelve veelíinds onder Sinnebeelden en verbloemde fpreekwij fen

voortbrengen. Onder welke opmerkelijke Gelichten, wy het eerfte dat aan Ezechiel vertoond is, (in

Welke hy de Heerlijkheid _des Heeren onder een Stormwind , in ’t midden der Wolke , met Vuur en

den Regenboge en de gedaante van vier Dieren aan de Rieviere Chebar fag ,) eenigfinds ruimweidig À

hebben uitgehaald; om dat ons daar in niet alleen veele opmerkelijke faaken tot breeder verfland der

H. Schriften fchenen voor te komen, maar dat ons fulks ook dacht een feer goed Voorbereidfel te ful

len verfh‘ekkenmm daar mede ingeleid te worden tot de Prophetifche Schriften,en betoogingen van dat

deJEHovAH fou Menfch worden en dat dien felven f -u wefen, jefus van Nazareth, en re gelijk de wa

re Mellias na de Schriften. En gelijk wy dit hoogdravend Geficht ‚ ook vrymoedíglij k onder een

Printverbceldiog vertoond hebben; ‘alfoo achten wy den Befchouwer daar door , aangaande fommige

qualijk-opgevatte meeningen , te fullen uit den dut helpen ; en wel infonderheid ‚ de waanfchape denk.

beelden , die men op het dwaal fpoor der_joden , van de gedaante der Cherubinen heeft , verbeteren en

te recht brengen : Hoedanige tegenbedenkingen ons aan veele fraaje uirfichten en fchaduwachtige aan

duidingen des Ouden Teftaments , fullen doen gedenken. Gelijk ook onder die diepe inlieningeder

Verborgentheden , fich veele opmerkelijke dingen fullcn ontdekken , die nefl‘ens de Menfch-wcrdin.
ge van den Зоне Gods, op de verloflinge der Kerke zien :I als waar door dan de God: lfraels ‚ die fich

felven genoemd heeft ‚'11; sar. им , geworden is , dien hy is en was ; en deswegen te vooren , als foo

veele voorfchaduwen , feer veel Heerlijke Namen onder lijn Volk aangenomen hadde z die alle den Sa

ligmaaker in der tijd fijn eigen geworden ‚ om dat hy met den Vader EEN was , joh. 10: 30. Waar ter

plaatfe het dan ook hillilc fcheen te toonen ‚ dat den fel ven door alle de Schriften des Nieuwen Tefta

ments , in geen ander Perfoon als foodanig voorkomd.v Als welke Schrijvers in haare Euangelien daar

toe fee: omflandíg ophaalen ‚ fijn Hemelfe Ontfangenis en Menfchelijke Geboorte-tijd, en Geflagte na

den Vleefizhe; als ook fijn driederlei hoogwaardige Ampten; op dat als door drie Getuigen openbaar

wierd , dat de vervullinge met de vqorfegginge ,in bei de Teflgamenten van eenen inhoud zijn. Waar .‚

door wy‘in ’t voorby-gaan vermaand blijven , dat men in het verdedigen van de Leere der Waarheid ,

- ‘ piet f_legts met kleene Rukjes en brokjes , maar met de gantfche‘Wapenrufling der H. Schriften , moet

te Velde komen; als mede dat de Schrijvers van het Nieuwe Teflament , het Oudein alles niet (00

danig geheel en al aangehaald, en ten uiterfìen verklaard hebben ‚ datwe het refìant daar van , met

fommige krankzinnige Menfchen , voor onnut en als een uitgemergeld Kaf, (ouden komen aan te mer

ken. Dus was ons dan ook hier gelegcntheid in de hand gevallen , om op de voorlichtinge der Prophe—

tifche Schriften , van‘Ïefus Geboorte en Opvoedinge ‚ door de reeks van fijn gantfche Leeftijd ‚ tot aan

fijn LijdenenDood ‚ henen te wandelen , en beide fijn vernederden (laat , als de Sono des Menfchen ‚
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cn fijn Eeuwige Generatie ‚ als de Eenig-gebooren Sone Gods, met veele blijken te betoogen. En

nadien ons alle die dingen , om geen andere reden in het Euangelinm zijn verhaald , als op dat wy fou

den gelooven ‚Joh. i9: 35. foo is het Geloove der H. Hillorien , waarlijk van groote noodfaakelijk‘

heid : Want gelijk Godt gewild heeft, dat de grondvefien van veele dingen , die wy te gelooven

hebben,y foodanig van aard: {ouden zijn ‚ datfe niet altijd , en aan alle en een yder van ons ‚ maar alleen

op {ekere tijden , en aan eenige byfondere Perfoonen en plaatfen , zijn konnen gegeven , en vertoond

worden; alfoo zijn wy verplicht die Hillorien te gelooven , waar aan wy geen klaare reden vinden te

twijl’r‘elen. En dus fullen wy dan licht bemerken ‚ dat immers de Geboorte, met het Leven en Sterven

van de Saligmaakerjefus , niet altijd en op alle plaatfen , en aan alle Menfchen , is konnen- vertoond en

fichtbaar gemaakt worden Ё En daarom , ofdie l`choon feker zijn, welke het met haare oogen gefien en

met haare handen getal} ‚ en ons bekend gemaakt hebben , joh. zo: 29. foo en zijn wy niet onfekerder

fuïlcs te geluoven ‚ als wy gelooven , dat'er elders een Stadt Koomen , en een Parijs ôte. in de Weereld

is . fehoon wy defelve niet en mogten gelien hebben 5 om datwe geen grondige reden van ons onge-loo

of twijfleling konnen vinden. Men moet verder aanmerken , dat alle de Etrange-liften , voornamelijk

hebben toegeleid, om uit de Leere vanjefus te betoonen , dat defe waarlijk de Propheet uit de Broc»

deren was , die Mofes vootfeid had , Deut. 18. als wiens waare Melhall‘chap door veele Teeker en en

Wonderen ‚ moelie openbaar worden: zijnde de Prediker der Goddelijke Gerechtigheid ‚ die daartoe

door inlieninge in de gedachten der Menfchen ,leerde als Magthebbende over chemoederen en Con

fcientien , en niet als de Schriftgeleerde , die flegts een bevelende macht, uit het gefag van Mofes Stoel

hadden : ’t geen van fommige Uitleggers niet аисты in acht genomen , geweldig heeft aan het {wee

ten geholpen , om :e betoonen , waarom Jefus te mets fchijnd buiten propoolt gefproken te hebben.

Мам nadien jel‘us openbare werken en Wonder- daden , in het genefen van Siekten en Krankheden ,

enoegfame getuigenis van hem gaven , en hy lich ook niet leiden daar op beroepen , en de lafierlieke

oden den mond Задор: heeft; alfoo is hy ook deswegen door het voldoen der Schriften , die fullts

van den Meflias voorfeid hadden , van Bedrogen Tooverie vry gepleit : en daar en is federd in veele

honderd jaaren , geen de minße fchemering gefien , om de _loden te konnen tronften, en wijs te maa

ken , dat haare Bouwlieden , dien Hoeklieen met recht verworpen hebben. Den welken dan ook ,

na dat hy door de Opllandinge uit den Dooden , krachtelijkeh had bewefen de SoneGods te zijn ,

geene Kranke meer na den Lichame genefen heeft. En dat delen als de Mefflas ook moefie Godt zijn ,

fulks en was niet alleen opentlijk van de Propheten voorfeid ‚ maar hy felve is ook voor die waarheid

ellorven , doende eene goede belijdenis voor den Rechter Pontius Pilatus, L Tim. 6: 13. Gelijk dan

ook dejoden , ter tijd dat je fus de werken van fijnen Vader dede , en lich de Sone Gods noemde ‚ leer

wel verfiaan hebben ‚ dat hy hem felven foodanig niet by Gelijkenis ofNanmdigting, maar in We

iendheid ‚ Godt noemde. En het blijkt uitjoh. 5:13. klaar, dat fy hem daar over (feggende dat Gode

fijn eigen Vader was) als over een bovenmaten Godslaileringe hebben willen dooden : als feer wel

begrijpende, dat hy fich daar mede Gode even gelijk maakte. En derhalven diend een van tween hier

te gelden д namelijk; of dat de joden de woorden vanJefus in haar rechten zin verflaan , en daar uit

bcfloten hebben , dat de meening was , dat hy (ich van Nature en Wezendheid Godt noemde; ofte

dat (y dcfelve niet ten rechten verítaan , maar loodanig opgenomen hebben , als ofden zin daar van was,

dat Jefus alleen een genaamden Godt , dat is ‚ een die daar toe verhoo d was ‚ dragende dien Eernaam

flegts by toe.‘ eigeningl of fchenking , en niet door natuurlijke herkomii; hoedanig den aanhang van

Socinus gevoeld. Maar by-aldien het alfoo gelegen is , men fou billijk mogen vragen; Waaromje—

{из Clef@ joden niet met een woord fprekens uit den dut geholpen , en van die valfche meeninge afge

trokken heeft; ziende dat fijne woorden in dien zin , haar in foo grooten dwalinge leide, often min lien

in leiden kende? En by-aldien dit foo egter is, foo fou’er volgen , datjel’us dan geflorven is, om dat hy

de laflering , waar aan dejoden {legts verkeerdelijk meenden dat hy Íchuldig was , door niet een eenig

woord van lich afgeweerd heeft : het welke, om dat het bovenmaten ongerijmd is te denken, doed blij -

kemdat. nyefus woorden te recht en klaar verfiaan hebben; en datfe fno verflaan zijnde,ook waaragtig

zijn geweefi; nademaal dejoden deswegen met de Verwerping geflraft zijn , niet willcnde de waar

heid aannemen , dat is „Jefusniet voor die gene erkennen , die hy felve hetuigde dat h was. Hoeda
. Y

nigen Val der_joden dan gelegentheid verlchaft heeft ‚ dat de Heidenen dc Saligheid bekomen hebben; ’

gelijk Paulus leerd Rom. l 1. Maar gelijkwe verder ontwaar worden ‚ dat jefus ook onder het Zegel

van lijne onmiddelijke Gefondmaaking en Opwekking der Dooden , fijn Godheid door het vergeven

der Sonden , tegens de Sehriftgeleerde beveiligd heeft; alloo konnen wy onder andere waarnemingen,

ook daar uit het byfonder onderfcheid tullchen fijn Geeí‘telijk Hooge-priellerlijk Ampt , en het {cha

duwachtige van Aaron afgcfchilderd zien : als welken na de _laatfte Ordening ‚ onder het Oude Teila

ment , geene Dooden mochte aanraken, om dat’hy felve niet machtig en was van den dood te vcrloflen.

Maar Chriflus lcfus , die niet alleen verre hoven de macht des Doods was ,en die felfs te niet kon doen;

maar ook den Dooden het Leven kondc weder geven , die feggenwc, en wierd geenfmds van de aan
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raking der Dooden befmet. lEn na dat hy , als de 'Borge van‘het Teflament der Genade , voor de

fchuld der Sonden , door fijn Lijden en Dood , aan de Goddelijke Gerechtigheid genoeg gedaan had

de, en met fijn eigen Bloed in het Heiligdom ingegaan , een Eeuwige Verzoeninge te wege gebracht

had ; heeft hy daar door ook betoond , de Middelaar te zijn van een veel beter Tellement: zijnde ge

komen , om het Serpent den Kop te vermorffelen , dat is , de Macht des Doods, e nhet Rijk des Satans

te verbreken , en den weg tot het Heiligdom open te zetten , fprekende Vrede tot de Heidenen ‚ Zach.

9: 1 о. die haar fouden zegenen in Godt, en roemen in fijne Gerechtigheid,jer. 4: z. Waarom het ook

voor een onbefchaamde lafler der joden aangeteekend Haat , alll‘e feiden , datjefus de Duivelen door

den Duivel uitwierp. Maar gelijk dit hardnekkig Volk voor het Regthuis van Pilatus,over_jefus Von

nis had uitgeroepen , Sijn Bloed fy op ons en op onfe Kinderen; alfoo hebben ook eenige van haar ver

_ maardlte Leermeeflers, naderhand opentlijk bekend , dat defen _jefus , de grondvefl geleid heeft, waar

.‘ 'op Ifrazl door het Sweerd gefneuveld, en haar Vaderland verwoeft is‚en fy als Ballingen fwerven tot op

defen dag. En het gene mede opmerkelijk is , is dit, dat fommige joden , van de Babylonifche Gevan—

_ genfchap getuigen , datfe daar mede geflraft zijn , wegens haare Afgoderie, Bloedfchande en Doodflag;

doch dat haar de Romeinlche verdelging overgekomen is , wegens vergeeffen Haat. Maar w`el te reg

te; want fy hebben ~j'efus alfinds gebaat fonder oorfaake, Pfalm 69: 5. Maar immers hadden Mofes

en de Prop heten dit alfoo van dit Volk , dat fich aanjefus ergeren foude ‚ voorfeid; en hy felfs had

Ifraels verlaring genoegfaam verkondigd , als hy feide; Siet uw Huis word u woefl gelaten. Echter

baft dit Volk in haaren Talmud ook noch al tegen fijne heilfame Leere , waar door hy haare Kinderen

als een Klokhinne haare Kuikens wilde vergaderen: Laflerende voornamelijkdie weldaden in haare

Boeken , die jefus op den Sabbath gedaan heeft. En hoe fou men klaarder konnen zien , dat fy vol.

gens de voorfegging van Mofes , den Rotlteen haares Heils gefmaad hebben ; als hier in , dat , daar de

Propheten den Meflias als eenen Wonderdoenden Heere befchrijven, fy nu ten laatflen beginnen te lec

ren , dat den Meffras niet en fal komen in Wonderen ё ор datfe felfs~ het minfle goede zaadje dat noch

‚ elders by de weg gevallen, en in eeniger oprechten verwachting, mocht overig gebleven zijn` шитые"

mochten. Behalven het doen van veele Wonderen , heeftJefus ook alfinds de Ceremonieele Schad u..

wen verlicht ‚ en de Geefielijke zin der Wet verklaard; op dat hyfe van het lafligejok der Vaderlijke

Overleveringen onthefte. En gelijk hy onder het aannaderen van fijn Ure des Lijdens , fijne Difcipe

len fijn Dood verkondigde; alfoo fprak hy felden daar van , fonder haar ook van fijne weder-opflîm

dinge te verfekeren; wetende hoedanig het in den Raad des Vredens Rond ‚ en dat hy macht hadde

het leven af te leggen en wederom aan te nemen. Om alle welke dingen , tot den draad van een Voor

bereidfel dcr Bybelfche Wijsheid aan te hegten , ons verpligte dit Geheimfiuk des Nieuwen Telia

ments; namelijk de Kruis.rol van de Saligmaakerjefus , gr-heellijk door te loopen , en veele opmerke

lijke voorvallen der Euangelifche Hiflorien ‚ uit de Oudheden op te helderen.’ Als waar toe ons veel

fal helpen , door Vertoogfchetfen ook de miflaflingen der meefle Schilders aan te wij fen , en uit de ge..

woontens, en fpreekwijfcn der Hebreen en H. Schrijvers te toonen , hoedanige Ceremonien en Levens

gedr'ag onder die Volken gebruikelijk waren; om dat ons fulks een opmerkelijk nut kan aanbrengen, in ’t

y wel verflaan van ’t gene de Euangelifien , wegens Iefus Salving, en fijn laatfie Pafcha , Gerichts-handel

en Kruis-flraf-'fe , tot aan fijn Begravinge hebben aangeteckend. En nadien men geenfinds twijfi‘clen

moet , ofjefus heeft niet fonder een verborgen inlicht ‚ het Pal'cha der Joden , tot den dag van fijn Lij—

den verkofen ; alfoo weet men nochtans, dat’er eenig gefchil over onder de Geleerden is; en dat fom

mige meenen , dat hy fulks een dag voor den gewonnen tijd gedaan heeft; en pogen fulks ook door

een naauwkeurige uit-rekening der Nieuwe Maane vafl: te Rellen. En fchoon Wy beide defe meeningen

hebben bygebracht; foo fchijnen ons nochtans veele aanmerkelijke bedenkingen te verplichten , die

gene toe te vallen , welke het Paafch-maal van Iefus , op den rechten tijd en dag van der joden Pafcha

ilellen : waar toe wy meenen door het omflandig velhaal der Euangeliflen , genoegfaam onderfleund

te worden; als dewelke jefus felfs ook foodanig van den rechten tijd des Paafch-feefls doen fpreken ,

als denjoden en ook fijne Difcipelen , uit de gemeene vafl-flellinge bekend was, feggende 5 Gy weer:

dat het natwee dagen Pafcha is , &c. Ook meenen wy , dat fulks genoegfaam blijkt , uit de Ceremo

nien van Iefus laatfle Maaltijd , in welke hy niet alleen een gedachtenis van fijn Dood te houden , heeft

ingefleld ;` maar dat hy daar in ook alle de gewoone plegtigheden van der_joden Pafcha ‚’ van ’t begin

tot den einde toe , gehouden heeft; gelijkwe omftandelijk hebben uitgehaald , fonder te willen verge

ten , wat onvoegfaamheden ontrent het verklaren en afbeelden defer opmerkelij ke Hiflorie , door het

valfch Erfgerugt worden begaan. Hoedanigen ruwen fchets hier voor af te geven , den aandachtigen

Lezer liCllîflijk kan te binnen brengen , dat men fich in defen , van een dichten drom opmerkelijke la

ken belemmerd vind , op dat men uit de Ceremonien van der joden aal-oude Paafch-maal , Jefus in

‚депеш Avondmaal onder Brood en Wijn , ten uiterflen net en klaar fou mogen open leggen. Hoeda

nige ons dan alle uit de Oudheid by een te halen ilonden ; terwijle wy een uit de Tafel-gaflen vanjefus,

namelijk den _verraderffen _judas ‚’ чай befich zagen , om fijn Heer en Meefler voor een handvol Geld, i

aan
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a an den Joodí‘chen Bloed-Raad over te leveren. In welke laatl‘le daad van _lefus A vondmaal , .ons dan

ook genoegfaam (al te bellen {laan , dat hy niet alleen met de grootfle wijsheid , fijn Lichaam Brood ,

en den Wijn lijn Bloed genoemd heeft; maar dat hy van den Drinkbeker geleid heeft , dat die was

het Nieuwe Tel‘tament in lijnen Bloede , fullts is waarlijk alle aandachtige opmerkinge weerdig :\Vant

gelijk de Wet door de Sonde wel niet te niete gedaan was ‚ maar echter wel beletten konde , darle door

het Vleefch krachteloos gemaakt zijnde , niet meer tot het Leven inleiden konde; alfoo fchijnd jefus

hier den naam van TesTAMENT, {eer opmerkelijk voor het VERBOND in te voeren, dat nu van Nieuws

met den Menl’che wederom fou opgeregt worden , door de Dood van den Middelaar des veel beteren

Verbonds: als het welke , om dat het den Menfche , de verkrijginge van de Erffenille des Eeuwigen

Le vens toel'eid ‚ ook waarlijk een TESTAMENT is; gelijk dien Grooten Uitlegger van beide de Telia

menten , aan de Hebreen op ’t achtlle en negende kapittel , {eer l‘choon geleerd heeft.: fpelende voor

namelijk daar op , dat het Oude Teilament ook niet fonder Bloed is ingewijd. Iefus dan in den fel

ven Paafch-nacht , van dejoodl‘cheOverpriefrers , door де 1ш1р- wagt der Romeinfche Krijgsknegten

gevangen , en voor den Ioodfchen Raad, in ’t Huis van den Hoogen-priefler Cajaphas te Recht geileld

zijnde , heeft ons fulken voorval , tot veele omllandigheden ingeleid; op datwe ter deugden belagen ,

onder hoedanigen jaarlijkfe Beurtwilleling . de Hooge‘priellerlijke waardigheid ,_ in die haafl ten einde

geloopen tijden ‚ gevallen was; en uit welke foort van Raadsheeten en Overpriefterlijke Mannen , het

joodí‘che Sanhedrin doe beliond, en in wat voegen en plaats fy hun Vergadering hielden. Waar ontrent _

wy ook voornamelijk dat hoog-gaande gei‘chil ondernomen hebben te beantwoorden; namelijk, of

dejoden ten clefcn tijde ‚ de macht van Hals-geregt te doen , geheel en al quijt waren ё en offy uit dien

hoofde leiden ‚ Dat het haar niet geoorlofd en was ymand te dooden. En gelijk dit by (ommige niet

ongeleerde Mannen , voor de eenige grond veft gehouden word , op welke Ie(us van den Joodl‘chen

Raad , aan den Roomfchen Stadhouder Pontius Pilatus overgeleverd is ‚ en daar onder geleden heeft ;

alfoo hebben wy nochtans veele redenen meenen by te brengen,die _het tegendeel beweeren: en ons daar:

ontrent , infonderheid aangekant ‚ tegens de geleerde gedachten van den Heere W. Goes ‚in lijn Boek,

Рхыт из] unex ‚‘voorgelleld: als den welken wel feet Waarfchijnelijk, uit de Oudheid en getuigenillen

der Profane Hillorien beweerd heeft , dat het der Romeinen gewoonte was , het Hals—geregt eigen te

maaken‘ aan de Stadhouders en Landvoogden , welk de Room(che Keifers in de verwonne Landlchap.

pen londen, om de Overheerde Volken in toom en onder fchatting te houden ;_ maar daar in fchijnd gc.

mill: te hebben , dat hy geenlinds de afgefonderde Staat en eigen Regeering derjondfche Republijk,

verknocht aan haaren Godsdienfl , van alle andere Heidenfche Volken heeft believen te onderfchei‘

den ; hoedanige Volken deswegen geene verandering, dan alleen in de Overheerfching leden. Doch

met de loden was het anders gefield , als die (oodanig onder Tribuit van de Roomfche Mogendhcid

zaten, datfe noch haar eigen Regeeting, Raads-vergadering, VVettemRegters en Godsdienlt hadden en

behielden, om na dcfelve te leven; ’t geenfë waarlijkniet en hadden konnen doen , foofe geen macht'

hadden die Vletten te doen handhaven ‚_ en de Overtreders te flraf’f‘en; nadien ons niet en moet onbe

kend zijn ‚ dat de Joodfche Godsdienllr, op een byfondere wijí‘e, aan ’t Gericht verbonden was; en

eenige Wetten alleen eigen aan haar Republijk ‚ bevalen de Overtreders te Инд—оп; Waar van geen

tweede. die buiten haar was , kon Rechter worden , en í‘y echter volkomen geleid worden, na haar

eigen Wetten te leven ё En of fchoon de Koninglijke Scepter al te vooren ‚ vanjuda mocht geweken

zijn , echter moeft de Wetgever niet wijken , voor dat de SrLoH , oeredemaaker fou gekomen zijn :

tot op welke tijd wy zien, dat alle de Propheten,den Stoel van Mofes hebben valt—‘geileld5en Jefus te fij—

nen tijde nog erkende, Matth. :3: :.. Maar waar toe dog langer aan derJoden Hals-geregt getwijfl‘eld,

daar ons immersden Euangeliitjohannes‚de nette verklaring uit haar eigen mond‘te voorl‘chijn brengd,

foo wanneer hy voordachtelijk aanteekend; dat de Ioden alleen ontkenden haar geoorlof‘d te zijn

ymand te dooden , Op dat vervuld fou worden , ’t genejefus gefproken hadde , beteekenende hoeda-ì

nigen Dood hy Íterven (oude. Maar welken dood fou dat doch zijn 2 Dele , dat hy fou Geltruill wor-1

den э en alfoo vervullen , ’t gene van hem te vooren in de verhooging van de Kopere Slange was afge-f

fchaduwd. Welke, om dat die denJoden voorgehouden is, op het verachtelijk walgen van het Manna,

Num.: _1: 5, 3. ook genoe'gfaam van verre heeft aangewefen,datfe eenmaal de Hemel (che Gave van den

Зоне Gods, het ware Brood,dat uit den Hemel nedergekomen is, verfmaden fouden, joh. 6l Hier toe

dan,moeft]efus niet alleen aan den Roomfchen Stadhouder overgeleverd worden, (want die had hem

licht een andere dood konnen aandoen 5) maar Iefus moelle ook met luiken Misdaad beklad en aanne

klaagd worden,die de Kruis-fitage na der Romeinen wijfe, voor de Rechtbank van деп-СИЗ Stadhouder“

foude al‘vorderen. Gelijk dan ook de Heilige Hillorie fegd , dat dejoden dufdanige befchuldigingen ‚j

tegens hem hebben ingebracht; leggende , dat hy een щам-догмат was, die het Volk beroerde,

en leerde Schattinge te weigeren aan den Keiler; ja fichvdaar en boven ook noch felisA voor een Koning
der_loden opwierp. En vermids dejoden, niet fonder een trotfe verwerping van _Ielus Geeltclijk Kod

ningrijk , en ’t geen haar Zacharias kap. 9: 9. vermaand had , opentlijk betuigden, geen anderen Koning
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'te erkennen , als den Keifer‘, alfoo fcheen dan _jefas door die hefchuldiging ‚genoegfaam tegens der'fel.

ver Machthebbing, misdaan te hebben ; en behoorde derhalven tot de Rechtbank van des Keifers

Recht-beforger , en niet tot die van den [oodfchen Raad , in welke fy alleen dufdanigen belluit over

hem fchijnen gemaakt te hebben , wanneer fy in den vroegen morgenllond , voor de tweedemaal des

wegen fijn vergaderd gev/eeft , Matth. 27: 1-, z. vreefende het Volk , die hem voor een Groot Propheet

hielden; gelijk ons Paulus feer opmerkelijk in de Handelingen der Apofielen wil leeren , als hy (eid ;

Datle geen oorfaake des Doods vindende , hebben begeerd ‚ dat hy van Pilatus foude gedood worden.

Еп wy hebben veele andere bedenkelijke blijken daar toe bygebracht ‚ die ons dit {luk aldus uit de

Goddelijke Voorfienigheid en de handeling der_joden, leerden verklaren : Ten welken einde wy ook

een voornaam gedeelte van de Heer W. Goes tegenbedenkingen ‚ aan den Nederlander hebben mede

gedeeld: op datwe na het verhandelen en afbeelden van alle degewoone Dood-flraŕfen der joden ,

en haare Gerechts.handelingen , fouden mogen zien ‚ met welk een waarfchijnelijkheid , wy onfe aan

merkingen daar hebben bygevoegd. Tot al ’t gene,’ op dat onfen Lezer niet onbereizl mogte overgaan,

wy de gantfche Gerechts- andeling van Pilatus over Iefus ‚ federd der joden aanklachte tot de uitfpre

king van het Vonnis des Doods (hem overgevende om Gekruift te worden ‚) naanwkeurig fullen in—

fien ; op dat’er blijken mocht , hoedanig ]efus is aan het Kruis geraakt. In welke overweging wy mee

nen veel opmerkelijke dingen , belangende der aal-ouden Kruis-Ftralfe , uit veeler gevoelen en aanmer

kingen by te haalen. En gelijkwe daar toe ook niet te karig zijn gewcefì , alle die dingen door Print

verbeeldingen op te helderen; alfoo fullen wy daar in dan ook de gemeene miflafiingen der Schilders

en fommige Uitleggers , merkelijk verbeterd zien; niet tegenllaande de aangenome waan ‚ foo diepe

wortelen door het Erfgerucht en on-eindig voorhouden der Schilderien en Kerk-beelden‚in de gemoe

deren gefchoten heeft, datí‘e naauwelijks uit te roeijen zijn : invoegen daar naauwelijlts yts gemeender is,

dan in defe Hiflorifche verbeeldingen te dwaalen. Ten is de meef’te Schilder-meefiers niet genoeg ,je

Газ flaande voor den Ioodfchen Raad , Cajaphas met een kaal-gefchooren Kin , tegen het verbod van

de Wet, Levìt. 19:27. te verbeelden, noch Pilatus een en ruigen Hair-bos om de wangen aan te fmeeren,

daar het de Romeinfche Zeden van die tijden , anders vermaanen’, maatjefus felfs ‚ moet aan een ver

vaarlijk-hooge Kruis-ßenge , ver boven de behandeling der Menfchen opgehangen fchijncn,en van een

Paard-Ruiter, met een lange Spies‚de Zijde doorfleken worden; wy fwijgen noch van het Avondmaal,

daar men feer verachtelijk de Honden onder deTafel , ziet aan de Beenen knagen , terwijl het Paafch

lam , aan welk de Wet verbied , eenig Been te breken , noch geheel op den Difch gefien word. Daar

men dan ook noch den Lievelingjohannes , niet anders als eenen die van den Wijn bedwelmd is , feer

onvoegfaam in den fchoot vanjefus gelegen ziet. ’t Geen te grooter wanfchik heeft ‚ om dat men daar

toe ook noch dcfe Maaltijd, doorgaans qualijk , al-zittende verbeeld. I—Ioedanigen misflag wy dan ook

genoegfaam uit de Hifloríe van _jefus Salvinge , door een Vrouwe welke aan fijne voeten Rond , in

een tamelijk fraai afbeeldfel van der Ouden Eet-wijfe op de Tafel-beddekens aangelegen ‚ verbeterd

en opgehelderd hebben. En gelijk men ziet , dat veele na dufdanige valfche verbeeldingen ‚ haar uit

leggingen en geloove komen te leeflen ; alfoo heeft men ons verhaald , dat fekere Vrouwe in het doen

vanbareGeloofs-belijdenis, feide, dat Jel'us onder de inflellinge van het Avondmaal, aan yder van fijne

Dífcipelen , een geheel Brood gegeven heeft : ’t Geenfe waarfchijnelijk nergens uit geleerd kon hebben,

als dat fyjefus ‚ tegens de oude gewoonte van derjoden platte Paafch-ltocken , met een rond verheven

Brood in de handen om het felve te zegenen , in een Tafereel gefien hadde: gelijkfe ten laatften ook

noch felfs beleed, een foodanigen Schilderie in haar eigen huis te hebben. Maar gelijk de eene dwaaling

de andere voortbrengd ‚ alfoo werd men ook niet weinige feldfaame formen van Kruífl‘en ontwaar; als

waartoe men voornamelijk vervallen is ‚ federd dat men het Teeken des Kruilfes , met eenig Eer-bewijs

heeft beginnen te omhelfen: waar van dan ook foo vremde grillen te mets gemaakt zijn , dat men felfs

allerlei viefe fweemfels, voor aal~oude Kruis-teekenen heeft beginnen aan te zien, waar van felfs de maa

kers nooit de gedachten hadden: En wy verwonderen ons te zien , dat den Roomfchen Cafalius , fich

fclven ook tot over de ooren toe, in defe dwaaling gedompeld heeft. Sy miffen ook niet alleen in de

verbeelding van Jefus Kruis-draging; maar dat men dufdanigc Tafereelen ‚ tot een Treur—gelichtjn

de Kerken invoerd, fulks dunkt ons vlak tegen _jefus eigen bevel aan te loopen; als den welken niet ge

wild heeft , dat men dit als een {luk van uiterlijke droefheid foude opnemen ; namelijk ‚ wanneer hy ‚

gebukt onder de Kruis—galg na buiten gaande ‚ tot de Dochteren vanJerufalem feide ; En weend niet

over my. En wat behoeven wy verder de fabel-achtige vertellingen van den Snuitdoek van Veronika ‚

pronltende met het afdruk‘fel van Iefus Aangefichte; cn Maria {laande aan de rechterzijde van het.

Kruis , ontfange'nde Wateren Bloed in haare handen , ofdiergelijke wonderen gewag te maaken ; na

‘dien {y miíl'chien nergens toe fouden nut zijn, als om eenige onvafle gemoederen , te doen verwonde‘

ren over de nalatigheid der H. Euangelií‘cen ’‚ die alfulke feldfaame dingen (by-nldienfe waar zijn ,) foo

achteloos vergeten hebben. Doch nu hebben wy na het uitgedrukte voorbeeld der H. Schrijvers , tot

geen ander einde willen betonnen , op wat wijfejefus Van Nazareth , op Golgotha Gekruiû is , als op

‘ ‘ _ dat
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dit wy daar by ook fouden verlekerd zijn , Dat hy , die l'oodanig na fijn voorlegging onder Pon’tiu‘ì

Pilatus geleden , en aan het lmadclijke Kruis den Dood gefiorven is ‚ ook wederom Opgefiaan is, vol—

gens de Schriften; na dat hy te vooren in lijn dood, Gezalfd en in kollelijk fijn Lijnwaat gelwagteld, na

der joden i’tatelijke wijle van den vroomen Jofeph begraven , en alfoo by den Rijken in lijn dood ge

tveellis; lchoon het voornemen der boofe joden , lijn Graf-Prede by den Goddeloolen gelield hadde;
dat is ongetwijlleld , gefind waren, hem op ’t Galgeveld, en onder den blauwen Hemel meteen weinig

aarde te bellulpen; op dat ly hem een Ezels begraafienifl‘e toebrachtenJer. 2 z: i9. 't Geen haar door de

voorbede van den R ijken Yloleph ontlchietende, hem fell's ook noch door de Romeinlche Lijf-wagten ‚

in het Grafpoogden te kluilteren, doe den verworpen Rotlleen haares Heils‚alreede in de nieuw-uitge“

houwen Rotlleen , van delen Raadsheer , genoeglaam buiten haar macht begraven lag. Doch hoe h

wederom van den Dooden opgeltaan is , lulks hebben wy al te vooren tot bewijs van fijn ware Mellin(

lдыр bygebracht ; als een grond veli: , op welke de Apoltelen na fijn Hemel vaard, dit Euangelium ver“

kondig'd hebben. En gelijk de I‘leidenfche Schrijver Tacitus met andere , ook aan dele dingen gedenkt',

nnthtans heeft hy niets daar by aangeteekend , waar uit blijkt , dat men ooit eenige bewijlen tegen jelus

Opllandinge heeft weten in te brengen. Waar op dan de Ballingfchap derJoden gevolgd zijnde, Godi:

heeft doen blijken ‚ dat Ifrael na Moles voorlegging, nu haaren Rotlteen verworpen hadde : want jeru

lÍilem met den lchoonen Tempel is verwoelt , en de Ioodle Republijk van de Roomle Mogendheid uit

gehouwen , en alseen brandenden Berg in de Zee geworpen : Om denJoodfchen Raad eenmaal te doen

ontwaar worden,- dat IEHovAH de hooge Boomen vernederd en verdord heeft ; op dat de drooge Воо-'

men louden Bloeijen , Ezech. 17: 24. Waar van haarJohannes de Dooper waarlchouwde,y dat te lijnen

tijde, de Bijl al aan de wortel lag , Matth. 3:10. ziende mogelijk op Jeßia lo: 33. Gelijkle dan ook in

dele tijden genoegfaam hebben gemerkt, dat _jelus onlchuldig Bloed , met heele fiortvlage'n op hunne .

Koppen heeft beginnen te regenen ; en het nieuw-ingevoerde Chril‘tendom ‚ dat doemaals met dejo-`

den veelfinds voor een Volk doorging, foodanig onder de Vervolging raakten , dat veele van die, de

Overblijflelen van ]elus Lijden , als fijne Bloed-getuigen , hebben vervuld. Hoedanige Vervolgingen

onderde Keifer Nero begonnen ‚ leer hevig door veele fijner navolgers in ’t Rijk ‚ zijn voortgezet.

Еп gelijk’er onder dele woeden, nu en dan een Weinig ademtogt quam 5alfoo teld men gemeenlijk Tien

nieuw-aangevangen Vervolgingen in de Kerkelijke Hiliorien op; in Welke tijden veele Chrillenen

door een grouwelijke dood ‚ Martelaren geworden zijn: waar van wy de Straf-wijle toi-menten en on

menlchelijke behandelingen, ook in een Print-Talereel hebben vertoond ; op dat wy onlen opmerken

den Lezer ‚in veele ongemeene dingen te hulp quamen ‚ en betoonden ‚ hoedanigen Rieviere van Ver—

volginge , деп Ronden Draak , fiende de Overlle deler Weereld veroordeeld , over de gantfche Aar-a

de , achter de Kerke heeft uitgel‘pogen. Tot dat del’clve eindeling , eerlt onder Confiantius Chlorus ,

en fluks daar op onder Confiantijn de Groot , een aanmerkelijke rulte bequam. Welken laatflen geen

mede-maat in het Rijk willende dulden ‚ het Chrillen-geloofaannam ; en den Dwingeland Maxentius

in den Tyber gebonů hebbende , kregen de Chriflenen de borlt ruim , om uit den negenden Plalm te

zingen ; De Heidenen zijn gezonken. Met hoedanigen punt des Tijds , wy dit ons Eerl‘te Boek—deel

hebben laten eindigen; om dat de dingen daarin voorgevallen ‚ eenigfinds tot den draad d'er Bybelò

fchrífi’en , en ’t leven der Apolìelen , fcheenen te behooren. En alhoewel ymand mogelijk dit eenig

wan-orden kan l’chijne‘n , dat wy na de afdoening van die Rolle, ons Tweede Boek-deel , met de Schep

pinge der Aarde beginnen; en dat wy van daar zijn overgegaan tot de Timmerkundige Bouwinge der

Arke , de vervaarlijke Zondvloed ‚ de Herfiellinge der Weereld ‚ де Babylonil‘che Stadt en Tooren‘

bouw, de Verdeelinge der Aarde door Bevolking der Laiidlcliappen uit de nakomelingen van Noach ;

benefl‘ens den Oorlprong en Voortgang der Afgoderien ‚ welke ons in de Bybel-lchriften onder de

(Îhaldecn ‚ Hebreen , Syriers , Egiptenaren ‚ Grieken en Romeinen voorkomen; en ten laatflen met

de overprachtige Tempel—bouw van Salomon eindigen; foo en lehecn ons echter geen andere ordent

] i i kheid te begunlligen , om dat wy alle die dingen ‚ als byfondere Hoofdlìukken en groote verlchijn

{els der H.- Schriften hebben aangemerkt , die fulk een eigene verhandeling wel waardig waren ; terwijl

wy in het Eerflze Deel , voornamentlijk hebben werk gemaakt te toonen , voor hoedanige voortreŕl'eaA

lijke Boeken men de Bybel-lchriften te houden heeft, en hoe wy aan de Goddelijke Wet , de Heilige

H i florien , Propheten en het Euangelium gekomen zijn. Maar gelijk wy daar toe dan ook alwaar

het eenigfinds pas gaf, de grondflag en famenhang van het Chrifien-gelool', loodanig meenen beveiligd

re hebben , dat wy van de belle Godsgeleerde daarin konnen goed-gekeurd blijven; alloo lou het

'ni (Tellier) wel konnen zijn ‚ dat wy aangaande eenige weinige dingen ’,‘ in ons Tweede Deel , niet loo

ilgcmeenen toeliemming erlangen lullen : niet om dat wy daarin van linnen veranderd , of onfen ou-'

:len рад: verlaten hebben , ‘geenfinds; maar wel voornamelijk daar in ‚ dat wy mogelijk de Scheppin—

gc , dat is de voortkominge van Hemel en Aarde , navolgens een nieuwe en noch niet heel gemeene

a’ij le , uit Moles en de natuurlijke belchouwinge hebben gefogt te verklaren. Doch nadien wy veele

iingen daar in ‚ alleen op de leiding van fommige algemeen-bekende kundigheden ‚ flegts bedenkelijk

****¥¥ z _ hebben
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hebben voorgelleld; en dat wy ons lieten voorflaan , dat dufdanigen uitleg veel eer tegens de gemeend

verklaringe , als m‘iil‘chien wel tegens Mofes komd aan te loopen ; ja dat Wy daar by meenden , dat defe

wijfe van verklaringe veel minder fwarigheden influir, dan wel de meelle aangenomen gevoelens; foo en

zijn wy niet te befchreumd geweefl,die dan ook voor den dag te brengen; nadien wy fulks niet gedaan

hebben , dan na dat wy onder het uiten van eenige proef-linkjes hadden gemerkt , dat veele van ge.

fond oordeel, hierin fouden behagen hebben : en fulks wel foo veel te meer , als het haar {eer gemakke

lijk en klaar aan de bevatting fcheen , en dedeure open zette, om door de redelijke befchouwing van

de natuurlijke aan-ecn ordening der dingen , wat dieper als voor henen , in de geheimen van de uitgan—

gen der Goddelijke Voorfienigheid in te zien. Alles onder dat beding nochtans, dat wy de gelonde

reden , als een Talent, welk ons van Godt tot geen ander inlicht gegeven is, dan op datwe ons gewin

daar mede fouden doen , wel mogen gebruiken. ’t Geen wy ook verhoopen te doen , wanneer wy de

reden voor foodanigen uitlegller der H. Schrift houden , dat de Schrift felfs , ons altijd de leidiler zy ,

Waar na wy onfe reden konnen belluren. Het gene wy genoeg achten , om niet alleen te doen zien ,

datfe ongelukkig arbeiden , die in de H. Schriften foeken , ’t geen de H. Schrift felfs tegen de borll is;

maar datmen ook geen andere Raadslniden in defen,dan dic beide verlchuldigd is het Oor te leenen; na

dien fy beide niet anders konnen voor hebben , als waarheid te leeren; want de H. Schrift (preekt ner.

ens foodanig tegen de reden , dat’er reden overblijft te vragen ; Ofwy gehouden zijn de H. Schrift ,

als fy tegen de reden fpreekt , met offonder reden, te gelooven? Waarom wy achten , dat het de Heer

Coccejus hier wel geraden heeft , als hy elders fegd; Dat het de fekerfle uitleg van Gods woorden is ,

welke uit de Daad en het Werk Gods gehaald word.

En nadien dan Godt gewild heeft, dat defe Aarde ons tijdelijk Woonhuis foude zijn ‚ Plal. i 15:16.

en den A ollel Petrus die gene nietalleen heftig beflraft heeft , welke onwetende in de famenflellinge

van defe en de voorgaande Hemel en Aarde waren, maar dat ook de Groote Man Mofes, het H. Wet

boek, met de Hillorie van de Scheppinge der Weereld begind 5 foo en moet niemand denken , dat der..

felver onderfoek ‚ een onnutte beligheid is. Doch gelijk het doorgaans blijkt ,' dat defen Schrijver de

fèlve niet Natuurkundig ingefleld , maar alle het gelchapene tot de Geloof-wijfe kennis, uit het mag—

tige Woord Gods , als uit fijn eerllîe Oorfaak , uitgeroepen heeft , op dat hy de Afgodifche Mcnfchen

_van de gedachten der tweede Oorfaak aftrok ‚ en ten eerllen leerde gelooven , In Godt den Vader den

Almachtigen Schepper des Hemels en der Aarde ; alfoo is hy doorgaans van de Wijsbegeerige inlie—

ningen afgeweken , en heeftde eerfle dingen by na , niet als onder on-eigentlijke manieren van {preken

voorgel’teld; die ons in een grooten Doolhof fouden omleiden, by‘aldien wy defelve alle na haaren

Letter-zin fouden willen opnemen te verklaren. Voorwaar ten lcheen niet noodig , dat Godt ‚ die

Ook’een infleller der Nature is (en defelve langs die Orden en Wetten fchij nd voortgebracht te hebben ,

als hy gewild heeft datfe fouden bellaan ‚) diedingen , welke hy in de Nature felfs geopenbaard heeft ,

oft’eeniger tijd openbaren fou ‚ andermaal door H. Orakel-fchriften , den Menlthen in te (lampen;

even als ofhyfe foo duifler en onkenbaar in de eene Brief(dat is in de Wetten der Natuur) hadde opge

fleld , dat’cr noch een tweeden moeft komen ‚ om de eerlle van meta-aan , verl‘taanbanr te maaken.

Wy weten dan dat het gemeen gevoelen \vil,dat defe Aarde van den beginne‚mct duldanigen geflalte

alffe nu heeft‚voortgckomen is; en de Uitleggers hebben Mofes Hillorie ook na die leell,tamclijker wij

fe‘verklaard; om ‘dat fy hem niet alleen foo lcbijnen op te vatten , maar dat hy (ich ookvin veelcn van de

tegenwoordige verfthijnfels defer Aarde bediend heeft , om de ordening der Schepping daar na te regu

’ leeren; alhoewel niet foo algemeen , dat wy daar over niet eenige andere gedachten {ouden mogen op

nemen , die ons defen aangaande , merkelijk fullen verlichten , om ‘te doen zien , met hocdanigen

wijsheid en Goddelijke reden, Mofes hier in van de Wijsbegeerte is afgegaan , en woorden gebruikt

heeft, dien hy felfs van de verflandigl‘te ‚geenfinds eigentlijk wil opgenomen hebben. ’t Geen ons niet

donker fal fchijnen , als wy zien , hoedanig hy al van den aanvang , op een Menfchelijke wijfe van God:

fpreekt: daar hy immers íelfs foo duidelijk verboden heeft, eenig Menfchelijk denkbeeld van Godt te

maaken,dat wy het voor een openbare lafler te houden hebben, als Spinofa leerd,dat Mofes en fommige

Propheten , een verkeerd denkbeeld van Godt hebben gehad; ja dat den eerPten fc‘u geloofd hebben ,

dat’er neffens hem , noch andere Goden waren. Dus achten wy dan , dat wanneer Mofes fegd ; Godt
lfeide, Daar zy Dit ofDat, Godt maakte dit en dat 8ec. (ofGodt heeft Gefeid, en Godt heeft Gemaakt,

als fommige hier doorgaans overzetten ,) men fulks foodanig moet opnemen , dat de voortkoming van

‘ eenig Ding heeft doen blijken , dat Godt gewild heeft , dat Dit Ifoo of foo fou zijn; als die het Spreken

Gods ‚in diervoegen , uit de verfcbijnfels der gefchapene dingen ‚ heeft afgeleid. Waarom ook moge—

lijk bet Zien , na de uitlegging van Philo dejocle, voor Hooren Spreken genomen word ‚ Exod. :o: 22.

Оогдее1епдс dat de dingen die Godt fpreekr, veel eer Werken dan Woorden zijn. En ’t foude feer wel .

konnen wefen,dat gelijk johannes fegd,dat door het WOORD alle dingen gemaakt zijn,den Apoflel des..

‚wegen aande Hebreen, ook gefeid heefr,dat de Goddelijke Perfoon dien hy daar befchrijft,Alle Dingen

draagd door ’t Woord fijner Kragt :gelijk de Saligmaker ook lijn Spreken, door lijn Goddelijke Wer—

ken wilde beveiligd hebben. ` Maar
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ÍV‘laar hoe Welvoeglaam en net ook de Uitleggers ‚ Hemel en Aarde, door een klakkelool’e vonrtkn“

ming , uit de Letter-zin van Moles hebben meenen te verklaren ‚ nochtans hebben haar de belle niet

felden bedraaid gevonden ‚ aangaande eenige dingen ‚ die ofMofes verfwegen , of tegen de ordening

heeft {chijnen aan te teekenen : als by voorbeeld , Dat hy geen gewag maakt van de voortkoming der

Bergen ‚die immers foo machtige verlchijnlels zijn , en hy (elfs wel aan de minlleGras-‘fcheutjes ge‘

denkt@ als ook infonderheid, dat hy de Schepping des Lichts, eenige Dag-keeren voorde Sonne

Freld , en andere dingen voorby gaat ‚ dien hy geenfinds welvoegfaam uit de duillere modder-klomp

der Aarde ‚ konde ontwikkelen: fonder datwe noch van de Schepping der Engelen , noch haaren Val,

noch ook de naam-geving der Villen , noch de uitgangen der vier groote Rievieren in het Paradijs ,

daar Moles ook van fchijnd te {wijgen , eenig ontijdig gewag maaken. Waar by dan verder komd , dat

— men tot noch toe, wegen veele ongerijmdheden, op geenerlei wijle де Zondvloed ‚ volgens de he

densdaagl‘e lland des Aardkloots , foo algemeen over de gantfche Aarde heeft konnen verklaren , dat

defelve voor fchrandere verflanden , en die de nature der dingen hebben ingelien , konnen proefhou.

den. Die dan ook om geen gantfche-omkeering hier in tegens haar te doen , hebben beginnen te geloo

ven , datdele Watervloed ‚ flegts over eenig groot bewoond gedeelte dcr Aarde gegaan is; en fulks .

wel Гоо veel te fekerder, allTe gebrek aan water in de gantfche gelchape klomp deler Locht en Aard‘

kring vonden. Derhalven meenen wy dan , dat men om de algemeene Zondvloed volgens Moles j

vali: te {tellen , na een andere voortkoming en geflalte der eerí‘te Aarde moet omfien; namelijk na foo

een (aamgeilelde Aardkloot . in welke kan blijken , dat delelve door tullchen komen der Zondvloed ,

cene geheelc andere gellalte gekregen heeft; ‚die nu alloo weinig duldanigen onderdompeling kan

onderhavig worden , als delelve uit haar eerlìe Teel—wijt’e famenllel en ellene Aardkorlt , een alge

meene Zondvloed , t'eeniger tijd was onderdanig gemaakt. Invoegen wy dan daar door verhoo en te

doen zien , dat dele tegenwoordige Aardkloot, alleen een verbroken Overblijfl'el der Zondvloed is ;

zijnde de eerlle gellalte van Hemel en Aarde , in de Zondvloed vergaan ‚ en aldus ten alderfekerllen

voor een algemeene Watervloed kan gehouden worden. In welke betooging wy dan ook water ge- ‚ ‚‚

noeg lullen vinden, wanneer wy volgens Moles, den Grooten Afgrond , foodanig met volle gulpen ,

over de ingellorte Aardkorllen lullen lien henen b'ruillen , dat’er geen water te kort {al komen ,

noch daar toe van nieuws (al moeten gel’chapen , of van boven de Sonne en Sterren-Hemel ‚ tegens alle

mogelijkheid afgehaald worden. Ook meenen wy heel lichtvoerig te lullen aanwijfen , wat doch de

Sluilen des Hemels ‚ dat zijn de Zuid- en Noorder Damp-gewellen , in de eerlle {land der Aarde , uit

haaren voorraad , in dele Daad der Zondvloed hebben toegebracht, fonder onlen toevlugt tot ver

_liefde Mirakelen te nemen; waar van ons Moles , door het {tellen van twee natuurlijke oorlaaken,

genoegßam ontheven heeft. En opdat wy dit alles klaar aan het verltand van onfen Lezer {ouden

voorllellen , lullen wy onder fekere Teel-wijle fchifring , een Aardkloot , foodanîg uit een waterach

tige Slijk ofvloedigen Dras , doen te voorfchijn komen , darle in haar eerlle form noodwcndig , on

der een efl‘ene Kring ‚ {onder Bergen en Dalen , ofopene Zee-kolk , maar met een gladde en bewoon

bare Korlt, op {ekere Afgrondilche wateren , (al fchijnen gevelh'gd teliggen; waar van den Арене! l

Petrus ons de verklaring geeft , als hy fegd ‚ Dat de eerfle Aarde In het water en Door het water be

llaande, door defelve wateren vergaan is. Het gene wy door verfcheide betooglijke afbeeldingen

lullen a mwijfen ; op dat men daar uit niet alleen mocht ontwaar worden , hoedanig in dele famenhan

gende Aardkring , echter Rievieren zijn voortgekomen , en hoefe haaren uitgang ontrent de Ver

lengde Streek ‚ by wijle van opflnrping in de drooge‘Aarde hadden; maar ook door hoedanigen voort» y

koming , en in wat tijd de eerlle Schepfelen , van Boomen , Planten , Dieren en Menfchen , uit de Baar

moeder der eerlle Aarde voortgekomen zijn? en waarom Moles ons lulks alles in 6 Dagen bepaald heeft,
lchoon yder derlelvc loorten na lijnen aardt . leer waarl’chijnelijk in den lchoot der Aarde ‚ een foo lamv

gen tijd zijn moeten gekoeflerd en voldragen worden, als die‚welke federd door Generatie,en Zaaien en ’

Planten, gewoon zij n ter Weereld te komen. Celijk daar by dan ook te bellen llaat, ofMoles Hillorie,

waarlijk op de Schepping van het Heel—al ziet , dan ofmen alleen dele Aarde , en Locht-Hemel die tot

dellelfs Kring behoord , daar voor te houden heeft. Hocdanigen laatl‘tc bedenking , niet heel onvoeg.

faam met defelvc H. Schrijver fchijnd over-een te komen : want alswe aanmerken , hocdanig hy in de

eerlle bylondere werkdaad der Schepping ‚ met de voortkoming van het Licht begind ‚ fehiftende het

felve van de Duillernille; en daar na van de Wateren en 't valt-Rellen der Aardkring {preekt ; men fou

mogen denken,dat men folks leer wel op de fcheidinge der Grove deelen van de Fijne,(ou mogen pall‘en;

als waar door de dikke Afgrondifche Aarde, van de Wateren,en de Wateren van de Logt, afgefcheiden

zijn : in welkerslaatlle dunmaaking , de Aard-achtige Vel‘clen ‚ als een nalefing , op de boven-vlakkige

i Wateren afgedaald , en in deflelfs Gly-achtige ofvette Room ‚ verflrikt blijvende , door de warmte der

Sonne, eindelijk valt gebakken en bewoonbaar geworden zijn, en de Aarde uit dat maakfel foodanig op

de Wateren geveíligd is , darle ten laatllen4 door de warmte der Sonne, op veelc plaatfen ook gelcheurd,

:nel: een noodwendige uitgang der Goddelijke Voorfienigheid, op fekere tijd door het inllorren der

' #Hummm groote
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groote Aard-breuken, en opborrelen van den Grooten Afgrond, een algemeene Zond vloed ondergaan

heeft.Waar in dan ook onmogelijk yts kon behouden wordemnademaal niemand de liandsgelegentheid

kende, ofwifi hocdanig fy uit haar eigen forme, na een fchielijke inval haafie. Uit welke betooging het

ons dan niet alleen Tal fehijnen te blijken,dat de Aarde in dufdanigen fiand,alswe deÍelve nu in Bergen en

Dalen , groote Zee ‚ Eilanden ‚ Onder-aardfche Grotten en Klippen , vcrfirooid en gebroken zien , uit

haar сете Schepping. geenfinds foodanig is konnen voortkomen; maar ook‚dat defelve in den aanvang

‘ geheel anders en gelijkzijdig tot de Sonne gefirekt lag', genietende een gedurige Somer en Lente , die

nooit door Winter-beurten, noch Zaaifoenen van Koude en Hitte,Stormwinden,ofDonder en Blixem.

en Regen-buijen , afgebroken of opgefchort wierden; nadien alle foodanige dingen de Aardeen de

Scheplelen daar op fouden belet hebben te voorfchijn te komen. Soo dat het een gantfche Paradijs—aar

de was,op welke de Menfchen van wegen de eenparige gematigtheid des Hemels, een feer lang en geluk`

kig leven genooten. Maar defe toeftand der Aarde , welke door een aannaderende inval van haar bo

venvlakte, í‘tond gevolgd te worden , aan eenen Noach bekend gemaakt zijnde, (Vermaand wordende

van de dingen die doe noch niet gefien wierden, Hebr. i l: 7. namelijk, van dat de bedekte Wateren uit

den Afgrond eens opbreken,en over de ingeflorte Berg-klonten,en allerlei .gedaanten der Aarde henen

firoomende , fich in een openbare Zee ontdekken (ouden ;) foo is hy daar door bevreeft geworden ,

en heeft {ich van een houten Vaartuig voorlien , om daar door niet alleen het Menfchdom in die , wel

' ke van lijn eigen Huisgefm waren ; maar ook van alle de Dieren des Velds en des Lochts, een Zaad voor

de tweede Weereld te behouden. Hoedanigen Bouwgevaarte wy dan ook ondernomen hebben, Tim

merkundig te verklaren , en met verfcheide Vertoogfchetfen en fraaje opmerkingen aan te wij fen ‘‚ op

datwe betoonden , dat de opgegeven maten by Mofes , na de gemeene Elle-maat , ecn genoegfame hoe

grootheid van Beliek en Forme uitleveren , om alle geflachten van Dieren ‚ benefl‘enshaar Levens

onderhoud , te konnen i‘rallen. Al het welk wy met derfelverinlading en Reis-togt op de wateren , ge~

noegfaam meenen afgedaan te hebben , om den ongeloovigen te voldoen. En gelijk wy daar in veele

dingen uit goed gevolg hebben vaft- gefield , waar van juilì Mofes niet opfettelijk gedenkt; nochtans

meenen wy ‚ dat onfe waarnemingen , foo ontrent de noodige ontlaliiug van de vuilnis der Dieren ,

als de meenigte Aalfem-gaten en Venfler-lichten der Arke, niet onwaarllhijnelijk uit Mofes fullen op

gevat zijn : en wy hebben ontrent de Spijs-verforging , en het infchcpen van allerlei Planten , Pooten ,

Enten, Boomen , Wijngaarden, Zaaden, Werktuigen‚en Voorraad van allerhande Stoffen tot bekleed

felen ‚ uit .de reeds gevonde Konlten , ook genoegfame voorforge gedaan , als die niet min noodwen

dig, als de fobere leeftogt fchenen; op datwe de Nieuwe Weereld en Mofes verhaal, van vc ele moeije

lijkheden en aal-weerdige inwerpfelen (ouden vry pleiten. Maar gelijkwe dit alles tot de behoefte van

een tweede Weereld hebben bygebracht , waar van Noach in fijn geflacht ‚ een Volkplanter Rond te

worden ; alfoo hebben wy mede de Herltellinge der Weereld na dellelfs uitgang, daar volgelijk aange

hegt ; op datwe na het afzakken der wateren , wederom een ruim veld kregen , totde befchouwing van

veele opmerkelijke faaken , die de grondvefl der Kerkelijken , Weereldlijken en Huishoudelijken Staat

aangaan. Als waar toe wy dan ook in een fraai voorbereidfel fullen zien -, hoedanig Noach de Nieuw

verfchenen Weereld , door een geloovig Brand—Ofl‘er ingewijd , en veelc verborgentheden daar in

~ fchijnd opgeíloten te hebben , die de volgende Offerhanden onder de infielling der Mofaifche Wet,

en_ te gelijk de een eenige van Chrilius , tot het geloove der Kerke , feer rreffelijk verklaren konnen.

Ter Welker plaatfe het ons dan als van felfs fcheen in de hand te vallen , om de verfchijninge van den

’ Regenboog , en de Beurt-wiffeling van Somer en Winter ,‘ Koude en Hitte, Zaaijing en Oogft , als

nieuwe faaken , en gevolgen van de Zondvloed ‚ te verklaren: waarontrent men de Uitleggers te mets

ook al niet weinig verlegen vind. Want alhoewel wy achten , dat den Regenboog na de Zondvloed ‚

tot een Teeken van Gods Verbond, aangaande de niet-verdrinkelijkhcid defer Aarde geůeld iS; (want

fe is nu in {laat gevallen om te verbranden , 2. Petri 5: 7.) nochtans en meenen wy niet , dat defelve voor

de Zondvloed gelien wierd ; om dat namelijk de Beurt-wilfeling van Somer en Winter, Onweders

enA water-Rortende Regen-wolken te dier tijd , van wegen de cHene grondvlakte der Aarde , dié fon

der Bergen voortgekomen was , geen plaatfe konden hebben; gelijk wy uit onfe eerfl; vaflgelleldc

Aard-'feeling hebben doen volgen. En die hier overdenkt ‚ wat twijffelmoedige vragen te mets van

de Geleerde voortgebracht zijn , aangaande de aangebooren Verdorventheid en Erfzonde; den Ouden

Vloek der Aarde; het Vleefch-eten voor de Zondvloed ;‚ de Uitfondering des Bloeds in de geoorlofde

Spijfen ; de Onderwerping der Dieren; het Recht der Straf-vergelding ontrent Doodflag en fchendin-`

ge van Gods Beeld; het gebruik der Altaren en Oíîerhanden; de vali-{tellinge van den Oogll’tijd in

Canaan 5 de Verbrandinge der laatfte Weereld , en veel andere hoogdravende dingen meer ё dien feg

genwe , fal geenfinds buiten propooft achten , datwe in dufdanigen Voorbereidlel , ook aan veele van
die Hoofdftukken hebben gedacht. ~ l

Maar op dat wy de Herftellinge der Weereld , te bet in de uitbotting van haare nieuwe Bevolking

{ouden afgebeeld zien , leerde ons de orden van Mofes verhaal ‚ dat Wy den weg tot de Verdeelíngâler

‚ ’ ' Aar e ‚
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Aarde, door eenig goed voorbereidfel afbakenden; als dewelke ons na een tamelijke vermenigvuldiging

der Nlenfchen , in den tijd van ruim Honderd jaaren , feer Waarfchijnelijk ter hand komd in die Men—

Гс helijke raadflag ‚ der gener die tegen het Oollen optogen , en in de leegte van den Lande Sennaar ,

een Stadt en Tooren wilden bouwen; opdatfe niet verfirooid ‚ maar een Naam en algemeene Macht

hebbing mochten oprechten ‚Ivan welk alle andere Staten en Gelag- hebbingen , {ouden afhangen. In

welk wy dan niet alleen het Rijk der Aarde , onder den Geweldhebber Nimrod, lullen opgejaagd zien,

maar ook gelegendheid hebben , om de onderneming van foo g'rooten Tooren te bouwen , onder het

wcdcrlpreken van veelc ongerijmde gedachten , uitvoerig te verhandelen ; en de Hand-dadige Вон.

wing , met de toebereiding der Ouden Tichel-vorming , uit de grond opte halen en te verbeelden;

als Waar ontrent tot noch toe,van de I litleggers veel vergeten is. En gelijk'er by—na on-eindig verfchil

lende gedachten en Erfgeruchten over de Verwerringe der Spraaken in fwang zijn ; waar onder niet

weinige meenen ‚ dat defe Menfchen door een Mirakeleufe тайге ‚ met nieuwe Taalen foodanig wier‘

den aangedaan ‚ datle d'een d'ander niet meer verliaan konden ‚ en deswegen genoodkiakt wierden in

de Verfirooj ing te gaan , en een ander Vaderland te foeken Ё Soo heeft fich de faake nochtans ten groot

Пси deele , geheel anders toegedragen 5 en de afwilfelinge der Taalen , is eerft allengskens op de Ver»

flroojing des Volks ingekomen. En hoedanig de verwijdering des Volks , door on —eenigheid der ge-

moederen, uit defe algemeene onderneming,lichtelijk is konnen inkomen,meenen wy niet onvoegfaam

door een Printverbeelding aangewefen, en met Mofes verhaal over-een gebracht te hebben. Waar in ons

veel fal fchijnen te helpen, wel aan te merken,dat de Verliroojing des Volks niet op eenen tijd gcfchied

is, fehoon Mofes fulks op de naam-geving van Peleg fchijnd te paffen; nadien men de Dagen van Peleg

fonder ongerijmdheid , voor fijn gantlche leeftijd, dat is voor 2.39jaaren opnemen kan. Gelijk dan

ook in dit Voorbereid fel blijken fal , dat men de tweede Weereld te delen tijde , met I. Vol'lius en Mo

rinus ‚ niet eenige honderd jaaren oud behoefd te Hellen ; noch ook , dat’er in ruim honderd jaaren , uit:

de drie Sonen van Noach , geen Menfchen genoeg , tot dusken onderneminng zijn konnen gebooren

worden ; en daar toe de Dekmantel van een veel later Mondigheid aan de langlevende Vaderen , willen

omgehangen hebben; op datfe dejan-rekening der Lxx Overzetters, deden {land houden , fchoon

Ту Mathufalem wel 15 jaaren na de Zondvloed in het leven houd. Van welke misflag ook de Samari- '

taanfche Bybel niet vry is ‚ die fellsvan de Sehepping‘tot aan de Zondvloed maar 1507 jaaren teld. En

dewijl Mofes hier op de Bevolking der gantfthe Aarde ‚ uit de drie Sonen Noachs , in het tiende kapit

tcl van ’t Boek Genelis verhaald ; alfoo hebben wy, het felve fpoor volgende, uitvoeriglijk aangewefen,

wat Volken uit de Sonen van Sem , Cham endejaphet voortgekomen zijn , en wat behulp ons daartoe

de benamingen derfelve ‚ aan de Natien ‚ Landfchappen , Steden , Rievieren en eigen aardt der Volken

toebrengen; om defelve te defer dagen , 'en doorgaans in de oude Hillorien , door veelc opmerkelijke

waarnemingen , te recht thuis te brengen. Over welke vermaakelijke arbeid ‚ wy geenfinds en twijffe—

len , offy fal onfen Lezer veelerlei genoegen konnen geven ; liende daar door feer veele donkere plaatfen

in de H. Hillorien en Prophetifche Schriften , merkelijk opgehelderd. En fulks noch wel foo veel tc

nutter van gebruik , als wy niet ontfien hebben , de Weereld foo alffe in de H.Schrift en oude Hillo‘

rien bekend {laat ‚ in een Land-Tafereel te brengen; op datwe de Volken by Mofes opgeteld , haar

rechte Vaderland toewefen : Ten einde men als op de leiding van fulk een Reis-kaart, lichtelijk kan

ontwaar worden ‚ van wien en waar de Aflyriers ‚ Babyloniers , Chaldeen, Syriers, Egiptenaren, Моо.

ren, Indianen, Lybiers, Arabiers, Sabœen, Lydiers, Canaaniten, Phœniciers, Capthoriten, Philillijnem

Hethiten , [ebnliten ‚ Amoriten, Heviten, Arvaditen, ‚Arkiten, Hamatiten, de oude Schyten ofTarta

ren, de Turken ‚Phrygen ‚ Parthen , Meden ‚ Perfen, Colchers,Tracen, Grieken, Latijnen, Italianen, ’

Spanjaarden ’‚Franfchen , Engelfchen ‚ Duitfchen , en die de Eilanden bewoonen , met veele andere,

voortgekomen , en hun zitplaats genomen ‚hebben. En gelijk het niet onwaarfchijnelijk is , dat de

Afgoderie in de eerl‘le VVcereld ook al plaats gevonden heeft ; alfoo verneemd men dat defelve liraks na

de Zondvloed , niet lange verfchoolen gebleven is; en dat de Menfchen fich in het kort, tot de lienelijlte

dingen van het Heir des Hemels gewend ‚ en de Sonne en Maane , en het Gellernte ‚ en voornamelijk

{ест vroeg , de Planeten ge-eerd hebben. Als van welker Seven-getal fy geloofden, dat yder, beurtwijs

eenen dag regeerde ; ’t geen ongetwijŕfeld de eerlie en Jderoudfle grondvefl: is, op welk men de Dagen

na defclve Planeten, niet alleen heeft beginnen tc noemen, maar ook de tijden, door Seven Dagen, als by

Weken ‚ heeft beginnen te rekenen. Hoedanigen Dag—rekening , ook al lang voor de inllellinge des

Sabbaths , onder lfrael moet gehouden worden , bekend geweell te zijn; gelijk men fulks cenigfinds

l'chemerachtig uit de Hillorie van het Manna,by Mofes afnemen kan. Doch datfc millalien, welke hier

uit meenen ‘ dat de Heiliging van een Sevendcn dag ‚ van de Schepping aan , als een Gebod onder Gods

Volk fou bekend geweell zijn ; dat hebben nu al vele Schriftgeleerde bewefen: en foo‘er ymand nog aan

twijlfeld , hy lefe boven alle ’t gene gemeenlíjk word bygebracht , het negende kapittel van Nehemias;

en hy fal in de optelling , welke de Leviten doen in een treffelijk Belijdenis-Gebed van Gods daden , fe

derd de roeping Abrahams, tot de aan koml‘l van lfrael voor Sinai en verder , licht ontwaar worden, dat

"’ ` *Mums* z " de
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de oude joden , nooit uit Genefis 2: 2, 5. geloofd hebben , dat den Sabbath aan Adam gegeven is ;A

maar wel, dat defelve als de inflellinge van een nieuwe faake, aldereerll door Mofes is bekend gemaakt ,

Exodnóuó. alhoewel wy gelooven, dat ook de tellinge der Weken van Seven dagen, langte vooren by

d’oude Hebreen in gebruik was: ’t Geen dan mogelijk ook де reden is, welke Tacitus heeft doen fchrij..

ven , Dat de joden haaren Sabbath , ter eeren van de Planeet Saturnus houden. Ondertulfchen lien wy

hier ook den ouderdom der Afgoderie ontrent de Sonne‚Maane,Sterren en al het Heir des Hemels,daar

. in beveiligd ‚ dat defelve ook de eerfte is, welke met uitgedrukte woorden, in de Wet verboden word,

lice Exod. zo. en feer net Deut. 4: 19. &с. waar van job fich ook verontfchuldigd , kap. 51:26, 27.

Hoedanigen Eer-bewijs , dan mede feer haaíì van de Hemelfche Lichamen , tot de Aardl’che is over

gegaan , en een onnoemelijk getal van Goden met’er tijd heeft voortgebracht , die by de Chaldecn ‚

Egiptenaren en Syriers ‚ met allerlei uitbundigheden gediend en in haare Beeldniffen ge-eerd zijn. En

nadien wy doorgaans in de H. Boeken zien ‚ dat ook de Hebreen daar van zijn befmet geworden , ja

fomrijds daar in de Heidenen felfs zijn te boven gegaan , gelijk van des Konings Manaffes tijden getuigd

word , z Kon. z 1: 9, I 1. als mede ‚ dat veele van der ouden Afgoden en Dienll-bewijfingen , door af

wiffelinge van Zeden en benaamingen ‚ tot de latere Grieken en Romeinen overgegaan zijn ; alfoo

fchceu het ons een misftand aan defe Voorbereidfelen te fullen geven ‚ indien Wy daar in nalieten aan te

wijfen , voor hoedanigen Herkomft , Benaming en Eer- bewijs , men die Goden , en derfelver Goude ,

Silvere , Kopere г Steene en Houte Beeldnilfen , en Waarteekenen te achten heeft , welk ons in de Ву

belfche Schriften ‚ en de Oudfle Boeken , onder den naam van Teraphím , van Baal, van den Moloch ,

den Dagon , den Aflharoth , den Kyun ofRemphan , en diergelijkc voorkomen. En daar by ook be.

toonen mochten ‚ door hoedanigen befmetting mogelijk Ifrael ‚ nieuwlijks uit Egipten geleid , (alwaar

men den vermaardcn Os ‚Apis eerde,) den Kalver-dienlt wederom is in ’t zin gekomen: als mede ,

wat het was den Thammuz door de Wij ven te beweenen; en in wat voegen de Babylonifche Dochte- '

ren in den Tempel van Venus , door een onkuilfe bekenning ‚ op de proefzaten. Een oeffening die ons

waarlijk in veele gevallen , achter den rechten zin van fom mige moeijelijke plaatfen der H. Schriften fal

doen geraken; die anders als fonder nut van de gemeene Man gelefen worden :indien wy anders eenige

waan-wijle daar mede niet getergd fullen hebben, ldatwe het Pit der Geleerdheid, en de oude herkomfl:

veeler Zeden en gewoonten, (die fommige grouwelijk en ongelooflijk,andere vuii en fchaamteloos zijn

of vol bedriegerien en gewaande Duivels-konflen Reken ,) al te naakt voor yder hebben bloot geleid.

Maar nadien wy daar in ook fullen ontwaar worden, dat de Propheten niet felden , de A fgr‘dilebe Prie

flers , Toovenaars en BefWeerders , die alle onder lfrael verboden waren , komen te beijîotten en uit te

lacchen; alfoo vermaand ons fulks niet heel twijffelagtig,dat men dan ook de meelle van die voorvallen,

niet na het gemeen gevoelen‚maar voor enkele leugen fprekingen en bedrog te agten heeft: En het foudc

{eer wel konnen zijn , dat mede de Toovereífe te Endor, geen andere rol met den verlaten Saul gefpeeld

heeft ; alhoewel'er eenige fwarigheid in maaken, om datfe haar te veel aan de Menfehelìjke fpreekwij' fen

der H. HiPtorie fchij nen te vergapen. Doch gelijk wy defe bedenkingen alleen hebben bygebra’cht ‚

om daar mede het hek der verfoeijelijke Afgodcn te fluiten; alfoo zijnwe van daar tot een veel heerlijker

Voorbereidfel overgellapt, namelijk tot de befchouwing van den vermaarden Tempel, welke de groote

Koning Salomon , uit de overmachtige voorraad des Rijks , tejerufalem gebouwd heeft; en aan wel

ker Bouwkundige uitvoeringe , wy ons felven door belofte hadden fehuldig gemaakt. ’t Geen om

fulks ten uitvoeriglten afte doen, van geen kleene omflag is; en ons derhalvcn niet alleen verplichte, dat

Voorbereidfel een weinig van verre uit de fuiverfle regelen der Bouwkonfl: op te halen; maar ook aan

rade, ons doorgaans daar aan vail te houden 5 om dat wy meenden dat'er blijken fal , dat ons de Heilige

Schrijvers , en wel infonderheid Ezechiel, daar in alfoo zijn voorgegaan. Want gelijk’er nu alreede

veele dit {tuk ondernomen hebben , alfoo zijn fy nergens om verder van malkander , en van de waar

fch ij nelijkheid afgeweken , als om dat’er weinige onder die , dat padt hebben getragt te bewandelen :

maar groot geloofaan dejoodfche Schrijvers gevende , hebbenfe de Letter-texten der H. Schrift ‚ bui

ten betrekking der Bouwkundige inlichten , al te eenvoudig verklaard ‚ en daar door meeftdeels dingen

voor den dag gebracht, die geheel en al met een verfiandige Bouwkonfi, niet over-een te brengen zijn;

veel min datfe fouden fchijnen in te fluiten ofte konnen dulden, die Dienftbaarheid en dat gebruil<,dat—

ter de]oden,en alfulke Uitleggers nochtans felfs van fchijnen voor te geven g’t geen waarlijk veel eer een

. afbreken ‚ dan een Bouwen is. En zijn wy in dit gevoelen feer verflerkt , wanneerwy ontwaar wier

den , dat de weinige dingen ‚ welke ons van de Bouwgeflalre des Tempels, by de H. Schrijvers aange

teekend zijn , niet alleen feer wel met de Bouwkundige regelen over-een {temmen , maar dat defelve

ons ook foo valle en onfeilbare beginfelen ter hand flellen , dat hetonmogelíjk fchijnd ‚ eerflelijk in de

Bouw—Orden van delen Tempel te konnen miifen 5 gelijkwè met foo veele blijken meenen getoond te

hebben ‚ datmer niet meer aan twijffelen mach. En ten ware wy defe onwrikbare grondvelì , van over

lange by ons fel ven met groot vermaak befchouwd hadden ; ten fou ons waarlijk nooit geluft hebben ,

tijd en Papier aan dit Voorbereidfel verfpild te hebben. Doch gelijk de waarheid iemand vrymoedíg
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‘maakt om yrs te‘ondernemen , al(oo zijn wy in де verder uitvoeringe, met Гоо veele fraaie geruigenil’len

onderfleunddat wy dikmaal gewenft hebben, onfe gantlche leefrijd,in die beichoun-‘inge befirh te mo

gen zijn : (iet , foo uititekend wijllelijk verkofen , en (oo verliandig (choon en volmaakt gemoduleerd,

{chcen ons de Bouw-Orden ‚ uit welke ditgroot en over-heerlijk Gevaarte ‚ in alle fijne Ordinantien,

en Uit en Ingangen ‚ tot het beitel van dell’elfs dien l‘t-gebruik gereguleerd is. En feker , die (iegts aan

merkt , dat dit Goddelijk Gebouw, de eenige Tempel was van de gantl‘che Republijk der_joden gen be

denk t‚uir hoedanigen rijke bekofiiging de(elve onder de Bloei-tijdvan het Koningrijk liraels gebouwd

is ì Ja dat hy daar by acht geeft , op de breede omflag der Schaduwachrige Godsdienl‘t ‚in welke veel:

Dag-Ordens van Leviti(che arbeiders , de handen dagelijks vol werk hadden; beticŕftns de algemeene

verfchijninge der gantfche joodfche Manfchap op de Grootejaar- (cellen; en dat ook alle Belluur des

Volks ‚ met de Schatten des Rijks en der Godsdienft , als mede de groote Vergaderingen , Reken-ka..

mers en Schoolen , met den voorraad die tot den отъедет! behoorde , en honderd andere dingen al

daar moei‘ten plaats hebben ; die en kan noch en (al geen ander denkbeeld van delen Tempel maaken ; of

alles wat wy van de Grootheid en Heerlĳkheid de((elfs (uilen (eggen ‚ (al met de waarheid en noodfake..

lijkheid , t'eenemaal (chĳnen over-een te komen.

En op dat wy de Schoonheid van Salomons Bouw-Orden , te kennelijker mochten betoogen ,

hebben wy de(elve door de ontfwagteling van alle de bekende Bouw-Ordens der Grieken en Latijnen,

uit Salomons vermaarde Kopere Kolommen, met eenige uitvoerigheid aangeweien , en alle de plaatfen

die van det(elver maakfel en proportie (preken , Bouwkundig ontleed : waar toe het grondig befef van

Ezechiels (eer wijflelijlt verkofen Meet-riet , ons de Sleutel in de hand reikte, om alle de verborgene

(chatten der Bybel(che Bouwkunde in de(en Tempel opgefloten , te ontíluiten ', en veele moeijelijke

gefchillen der geleerde Uitleggers , te ver-offenen. Infonderheid ook om die gene te voldoen ‚ welke

daar op het gelei van (ommige groote Schrijvers meenen‘, dat aan Ezechiel een geheel anderen Tempel

lvertoond is , als die, welke re vooren onder Salomon gebouwd is; en daar uit befluiten ‚ dat men de

laat {te niet tot verklaringe van den eeríten bybrengen moet; als ook ‚ dat den Tempel onder Zerubba

bel gebouwd,in fijn aanleg,heel ver(chillig van den eerfien is geweeft; (alhoewel ons mogelijk de H.Hi‚

{torie daar van alleen ontbreekt‚om dat den (elven Tempel (oo uitvoerig by Ezechiel afgebakend wasz)

’t Geen de Uitleggers foo gul en groot niet en (ouden gedaan hebben ‚ indienl’e te recht hadden gelien ,

van hoe grooten vermogen de Bouwkunde in dit (luk te achten is. En hoe (oude doch de(en Tempel,

ooit een andere Bouwgeítalte uit de (antafie der Men(chen zijn onderworpen geworden;daar Godt im

mers lelfs van dit Huis ge(eid had, Dat lijn Ooge en fijn Herre daar van niet en fou afwijkend Kon.9:5§ ~

Waar tegen niets en doed , dat korts daar op , een verlating gedreigd word , indien Пне! lich tot de

‚Afgoden keerde ; want (ulks was te vooren van Salomon in lijn Gebed al afgebeden , 1 Kon. 8: 46-49.

en het blijkt ook uit de HJ-liflorie, dat de(e verlating flegts voor een tijd, en om de overtredinge Ifraels

is geweeil. _la eenige , en die het noch al tamelijk met ons eens zijn , en (chijnen hier ook noch niet vry

>van : want alhoewel fommige willen , dat men de Hoogte der Tempel-gebouwen , nergens (ekereu

net bepaald vind ‚ en dat Ezechiel die ook niet en (chĳnd te hebben lien afmeten; foo meenen wy noch

tans door de kundfchap van des Tempels Bouw-Orden , geen dingen (ekerder , dan de Hoogte van dt

Gevel-gebouwen der Voorhoven , envan de Voorhui(en der Poorten , en van alle de Verdiepingen der

Kameren en Gallerien, met het Voorhuis des Tempels en Heiligdommen daar aan gebouwd,te konnen

bepalen ‘‚ en derhalven datmen met dejoden niet en behoefd te (eggen, dat Elias of de Mel‘fias moet ko

men ,om ons de vermindering van de Verdiepingen der Kameren, de een boven de ander, te verklaren:

Nochîc ook dit niet , datwe met Kapellus, de H. Hifiorie een Schrijf-(out behoeven aan te plakken ,

om dat(c het Voorhuis des Tempels ‚ tot 1 zoellen ophaald. Want gelijk ons de middel-dikte der Ko»

lommen ‚ de benedenfie Bouw-Orden der Voorhoven , tot 25 ellen leerd (tellen , en volgens een

goede vermindering, de Tweede tot zo‚en de Derde tot r 5 ellen brengd,en wy daar uit met den Engel

Blech. 40:- mf. Pollen van 60 ellen konnen maaken ; al(oo vinden wy het Voorhuis ook van Drie

Bouw—Ordens , en delTelfs Pylaiters 4ellen breed. "t Geen ons aldus heeft leeren redenkavelen.; Soo

a. geven 2 5, (oo geven 4 na de(elve regel , 50 ellen voor de benedenlle Hoogte des Voorhuis; en by ge- ‚

volg voorde Tweede 4o, en de Derde 30. en foo (ren wy de Gevel na een evenredige proportie van de

vermindering der Drie Bouw-Ordens, tot no ellen opgehaald. En daar en blijft geen l’waarigheid

over ‚ om daar uit het Heiligdom des Tempels ‚ met 9o ellen te bepalen; alhoewel‘er Kapellus (eer me#

dein den dut is , om dat hy den Tempel ook met 5o ellen gemeten vind , en lulks (eer ongerijmd voor

de gant(che hoogte des Hui(es opneemd. En (al ons voornamelijk de proportie van de(e Bouw- Orden,

toegepalt aan het gegeven Beí‘tek , en betamelijke doorgangen tot den Brand-Altaar , en alle de open:

Gallerien, klaar doen zien , waarom de groote Tempel-bouwer Salomon, ge(eid heeft, dat de Opper lle

Wijsheid ‚ SEVEN Руины uitgehouwen heeft. Hoedanigt‘n wijsheid wy meenen uit het Meet-riet

vanllzechieL gepafi tot desTempels Bouw-Ordening en gantl’che Bellthoo on-afl’cheidelijk aan mal@

kanderen verknocht te zijn, datfe _als een drievoudig Snoervan niemandfal kennen gebroken worden g

днищ мина  Wadi
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‘want daar en fal aan het gantfche beflag van dit Gebouw,geen deel gevonden worden,dat defe waarheid

niet ten vollen toeflemd. Waarom wy ook meenen , dat al die defe uitnementheid fal ontwaar worden,

b (ich felven ofbefchaamd, ofovertuigd (al {laan ‚ by-aldien hy ooit met al te geringe gedachten daar

ontrent is befich geweefl. En gelijk wy ook nu niet meer en twíjlì’elcn , cf veelc geleerde Mannen

weten wel ‚ dat den grooten Bouwkundiger Villalpandus ‚ in de voorige Eeuwe , veel arbeids gedaan

heeft , om alle duldanige waarheden, van de grond-af op te halen; en ons daar door de middel verfchaft

heeft , om op fijne gedachten ‚ omfichtelijk voort te gaan; alfoo heeft onder anderen ook, de lltaks-ge

noemde Kapellus van des Mans feer gelukkige onderneming getuigd ‚ dat het onmogelijk fchijnd . dat

dat Menfchelijk vernuft ‚ van defe opgegeven faak , met loo veel konftige en volmaakteìbefluiten , (ou

hebben konnen fpreken , en echter de waarheid misgeloopen zijn. En de Heer Vitringa , heeft in lijn

fraaje bedenkingen over Ezechiels Tempel-geliebte , defe beide ook met veele redenen , 'in achting:

gehouden; niet tegenflaande hyfe nochtans in fommige dingen tegen vald; en fich ook niet ontlien

heeft , Kapellus in het ongelijk te Rellen, daar hy Villalpandus niet wel en fchijnd gevat te hebben, en uit

dien hoofde wel шеей heeft tegen- gefproken, aangaande fijn meening over de niet-gelijkheid van Salo

mons en Ezechiels Tempel; welk gevoelen,de Heer Vitringa doorgaans in hem en in de Heer Coccejus,

foo bevallig en befcheiden wederleid , dat wy niet genoeg feggen konnen met hoe grooten vermaak, wy

des Eerwaarden Mans Boek gelefen hebben; en wy meenen , datfe wel fullen doen , die het Íelve met

ernft tot de waarheid van defe [toffe , aandachtelijlt overwegen : als waar toe wy het ook niet felden

hebben aangehaald. En nadien wy foo veel ons mogelijk was , gefogt hebben ‚ de gelijke Bouwgeflalte

-van Ezechiel en Salomons Tempel, uit de eige grond der laakt: felfs, namelijk uit де Bouwkunde te

betoogen; alfoo hebben ons de byfondcre noch de algemeene tegenbedenkingen der vermaardllc Uit

leggers, daar in ,‘ geenfinds van ons flult verzet; dewijl het doch nergens en blijkt, dat die geleerde

Mannen, [ich van de Bouwkunde hebben bediend 5 maar veel meer hebben toegeleid t om dit Tempel.

gelicht geheel Geellelijk en Prophetifch,en niet als van een llolfelijk Gebouw te verklaren. 't Geen ons

ook vrymoedig heeft gemaakt , om de Heer Coccejus Tempel, voor foo veelfe echter als een Gebouw

en tamelijk nauwkeurig na de letter by hem betoogd word, in veeler manieren te wederfpreken ; fonder

dat wyvdaar door,noch ons felvenmot hte onfen Lezer, eenige kreuk aan des Grooten Schriftgeleerdens

goede agtinge willen ingeboefemd hebben : Sullts ons dit niemand en moet qualijlt afnemen. Wy voe

gender by, dat fchoon mogelijk ymand,aangaande defe tegen-bedenkingen,ook tegens het Boek van de

Heer Vitringa Га! bellaan te fchrijven , wy ons dat niet en behoeven aan te trekken; nademaal alles het

geen d’Heer Coccejus uit de Bouwkunde bybrengd, hy fulks (ig felven genoeg on trokken,en hem daar

in bekend van een andere bediend te hebben : doch waar in hy ook noch al tot fijn ongeluk misleid is :

gelijk onder anderen te lien is , wanneer hy‘tot betooging van Salomons Kopere Kolommen , (fchoonfe

onfes bedunkens in fijn Ezechiels verfchillige Tempel niet en fchijnen te paffen ‚) een regel uit de Bouw

. konfl bybrengd, die nergens te vinden , nooit geoefliend , noch in geene voorbeelden gelien word.

En foo gaat het dikwils , wanneer men door den draad van famenhangende {aaken , in dingen vervalt ,

die men door eens anders Bril moet zien; en het fal ons ongetwijffeld elders ook al uit defen hoofde

overgekomen zijn. Doch wy zijn altijd van gevoelen geweefl , dat men uit de ontdekking van eens

anders Menfchelijkc hoedeloosheid , fich geenfindsbehoorde te laten voorllaan , dat men fonder mis- _

taltingen is , maar wel ‚ dat wy na evenredigheid van onfe minder bequaamheid , leeren bekommerd

zijn , te denken ‚ hoe meenigmaal wy aan onfe zijde , wel niet en mogen gedwaald hebben Ё

Wanneer wy nu ook verder hadden aangemerkt , dat deUitleggers fchijnen te millen, die een twee

derlei Elle-maat in de H. Boeken valt-Hellen ‚ (gelijkwe uit vergelijking van 1 Kon. 7: 16. met 2 Kron.

3: 15. onwederfprekelijk tegens de Kant-teekeningen bewefen , cn de Bybelfche Bouw-wijsheid daar

doormerkelijk hebben doen Rand houden ‚) en dat wy daar by feer onderfcheiden en klaar gefien had

den, dat het Meet-riet van Elzechiel, де eenige algemeene Mono Lus ofMaatzet is, waar mede de gege

ven voorllel van Salomons Tempel, alleen tcn u_iterflen fchoon kan geproportioneerd worden; foo heb

ben wy Ptoutvoerig weg, voor „за-дыша, dat Ezechiel navolgens fijn eigen opgegeven maten en dee

len ‚ geen anderen Tempel kan gefien hebben , nochte ook gefien heeft ; en wy en meenen niet ‚ dat der

Godsgelcerde tegen-bedenkingen (fchoon eenige wel fraai en aannemelijk zijn, ten aanfren der gefond’e

Leering diewe geern omhclfen ,) voor foo onwrikbare betoogingenfte houden zijn , datwe deswegen

het Zeil fouden moeten firijken. En foo ymand boven dit dunkt , datwe alles wat totdit {tuk be

hoord ‚in dit ons Boek noch niet ten uiterílen hebben afgedaan ; dien Held (ich felven een goede Taaks

voor , om ook een endje levens daar aan te verfpillen 5 op dat hy de Man mach zijn , die de tell van defen

Oogf'Pinfameld. Echter en twijffelen wy niet , ofwy fullen door het doen van een aandacht: VVande

linge door den Tempel, aan eenige opmerkende Lezers, wegens de fraajeBouwgePtalte en aan-een

ordening derfelve , veel gevorderd hebben , om datwe die foodanig tot haar Grondvlakte in een door

lichtkundige Opl‘tal ontworpen hebben , datwe alle de deelen van de Uit en Ingangen der Voorhoven,

Gevel-gebouwen , Voothuifen der Poorten‚Gallerien, Boog-welven., Kamer-vertrekken, Kolommen,

» Trap
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Trappen, Venfl’erleoei—ingemen Kelder-kamers, met beide de l-leiligdommen en del'felfs Voorhuis én

Zijd-kameren , en wat’er meer om en aangebouwd , en binnen de wijde (trekking der Ring-muur gele

gen was,als met de oogen en gedagten fullen konnen na gaan. Gelijk wy daar ter plaatfe ook aan den Be

íchouwer, met een byfondere Voorreden vermaand hebben , wat men van die afbeeldingen te houden

heeft, die alleen in bloote Linien en Grond-teekcningen beflaan ‚ en allerhande uitleggingen dulden; _

{onder datrner egter eenig deugdelijk begrip van wegdragen kan. Doch om dat'er werk aan vaflie,'een

goede Gpl’cal foodanig tot lijn ontworpen Grond te maaken, datfe met alle het gebruik der ver‘eil’chte

faaken , en het geen’er van gedacht en gefeìd word ‚ volmaaktclijk over-een fremd ; foo zijn'er weinig

tot die vrymoedigheid gekomen , het felve beide Bouwkundig te doen. Selfs en heeft den Grooten

Villalpandus , wiens voetflappen wy met groot vermaak geern gevolgd zijn , geen doorlichtltundige

Орда! tot fijnTempcl durven maaken; dien hy nochtans foo volmaakt fclioon in de Grondvlakte ontL

worpen,en uit foo deftigen Bouw-Orden, in verfcheide Stand-teekeningen der deelen, heeft afgebeeld, ‘

en daar by ook feer wel will , dat al de Weereld daar na verlangde. — . ч

Maar gelijk wy aanftonds vermaanden, dat Villalpandus aangaande fijn Afbeeldingen des Tempels,

van de geleerde Kapellus feer geprefen word; alfoo en is dien Man echter aan de andere zijde niet be

fchroomd geweeft , Villalpandus wijd-uitgeflrekten Voorhof der Heidenen t’eenemaal uit te willen;

waarin hy ook nu noch nieuwelíjks van de Heer Vitringa achtervolgd is : en fcliijnen beide (behalven

het verfwijgcn van die benaming in de H. Schriften ,) in dat gevoelen voornamelijk beveilind te zijn,

door de minder hoegrootheid des Tempel-bugs , welk men by jofephus not h by deTalmudiften , niet

van foo ruimen ommefwazli fchijnd te vinden ‚ als defelve wel van Villalpandustot fijn Voorhofder

Heidenen is uitgerekt. Doch nadien wy gtfien hebbendat de getuigenilfen derjodengantfch verfehil- j
lig zijn , en dat fy daar by van de Вождем: des Tempels , feer onkundig fpreken, hebben wyireden

gegeven , waarom wy foo heel lichtvoei'ig , ons Zegel aan dien bekrompen Tempel. berg niet gehangen

hebben. Want die den felven Heuvel {lechts van 50o ellen aan alle zijden Hellen , btdraajen haar'in

f“. aarigheden daar men (ich niet wel uitwikkelen kan; nadien defelve ook niet heel fpaarlaam zijn in het

gemeen toe te Нин, dat de Voor-gevel van den Voorhofífraels, aan alle zijden, met dc breedte van foo

ellen heeft hcnen geloopen; waar by men noch een Buiten- ruim Held van 50 ellen, cn alfoo de Tem el.

grond, tennauwilen genomen ,tot 600 ellen in ’t voor-aanflen brengt}. Maar ibo de Grond vlakte van

den Berg Moria, felfs volgens derjoden 'meell-uitgerekte maare, dat is,ter nauwer nood,maar 500 ellen

is geweelt; Hoe vragenwe , iffe dan ook 600 сноп-ветвей“? En ten doed hier waarlijk niet met allen

toe , uit der loden dwaallielte gedachten te (eggen ‚ dat de Gevel-munten van den îVoorhoflfraels,

aan het Oollen en Zuiden , dicht aan den Oever van den Berg gelegen hebben; nadien hier door niet

alleen het vafl—geflelde Buiten-ruim van 50 ellen, grootdeels in het riet loopt; maar dat ook hier mede.

de regulierheid des Tempels, en de gantfehe Bybelfehe Bouw-wijsheid , te fehande gemaakt word.

En wat fchik fou doch een Gevel-gebouw uit Drie Bouw-Ordens ’‚ 'tot meer dan 60 ellen opgehaald ,

op de uiterkant van den Tempel-berg gehad hebben, die felfs met fw’are Muuren en flevigc Drommers,

van diep uit de grond .. feerhong opgehaald was ё Voorwaar geene altoos: ‘maar hier pallewaarlijk een

Buiten 'ruim , of Íoort van een Voor- plein , ofVoorhof, dat men milfchien giffelijk, een Voorhofdet

Heidenen fou mogen noemen : die dan rondfom de Buiten-gevel van den Voorhof Ifraels geflrekt

liggende , het Heiligdom des Bergs, met goo ellen, van de гей дег Grondvlakte‘,‘in"t‘vierkant afpaalde,

Виси“: z. En by-aldien het Heslige van'tOnheiligodoor een Muur ofGevel-gebóuw van 503 ellen

in het voor-aanfien , moefl afgcfcheiden zijn , volgens Ezech. 4a: zo. foo heeft'er waarlijk eenige plaats

buiten het felve moeten liggen, die afgefcheiden wierd, en niet foo Heilig was. En dus lien wy dan ook,

dat Ezechiel Waarfchijnelijk uit eenige fland-plaatfe ,langs feker Plein van 't Noorden, tot de Trappen

aan de Soft—zijde van den Voorhof Ifraels,gekomen en ingeleid is; ’t geen niet had konnen gefcliieden,

by- aldien de Gevel op den boord des Bergs gelegen heeft, en geen Voorhofmet een \Vandel-plein daar

voor henen geloopen hadde. Hoedanige Trappen , wy dan ook daar toe in ’t felve buitenlle Voorhof—

plein na buiten uitgaande hebben aangemerkt , en niet binnen de dikte der Muuren ingefneden , als de

Heeren Coccejus en Vitringa defelve llellen. Want nadien Ezechiel, de Voor‘ pollen van den Ingang,’

en derfelver opening na de buiten-zijde. feer waarfchijnelijk heeft fien meten,na dat hy de Trappen op

geklommen was; foo heeft hy fulks niet konnen doen , byealdien hy langs defelve ingefneden Trap

pen , alreede’binnewaards de opene Deur der Voor-gevel ,ingegaan was. Еп even foo meenemve ook,

dat den Engel, de lengde ofbrecdte van de Voorgevel-muur nieten heeft konnen meten , flaande in

den VoorhofIfi-aels , gelijk eenige Vall-Hellen ; maar dat hy buiten defelve in ecnig andere opene plaatle

geflaan heeft , die voor defelve benen lit p. I-loedanige bedenkingen , ons dachten veel eer de Plaatfe ,

als den Naam van eenen Voorhof der Heidenen aan te wijfen: En wy hebbenfe ook foodanig alleen

maar op het gelei van Villalpandus fraai-bedachte welHand , ter ver-cilchte plaatfc vertoond; op dat,

_by-aldienfe ymand mogt mishagen , ofmet de geleerde Kapellus en Vitringa wil uitgeveegd hebben ,

_wy elk de vryheid daartoe , maar des te ruimer foudcn open zetten. Iln foo wy voor de refl , alleen foo

' ' ’ ’ «nwe ним 1 ’ veel
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VOOR-REDEN.

Veel hebben’uirgevoerd , datwe ten minflen ныть hebben vervuld het geen’er ontbrak , en wy on's

door belofte verfchuldigd hadden , foo fullenwe onfe gedanen arbeid niet alleen boven maten rijkelij‘ì

ken beloond achten; maar het goed gerngt van des Lezers genoegen daarover , Га! ons een gedurige

fpoore blijven tot verdere neerlligheid; en onder andere voornemens ons voornamelijk doen genoopt’

vinden, om Гоо Godt ons noch wat in ’t leven (paard, en gy volhard met genoegen in dufdanigen Ной:

ГсЬерреп, ook noch de gantfche Bedieninge des Tem pels,in haar vollen omllag, en foo als delelve aan de

Bouwkundige Ordinantie van alle de Ingangen en Uitgangen , die wy vertoond hebben , waren eigen

gemaakt , op den {elven trant afte doen. Neemd dan dit voor het tegenwoordige , als uit den arbeid

onfer handen , in dank aan ; en verwacht noch met de malle gelegendheid , twee Vervolgjes op deRe

pu blijk der Hebreen; waar in uw den Kerklijken en Wecreldlijken Staat der loden , federd haare Ver

llronjinge , met eenige naauwkeurigheid {al aangewefen zijn. Alleen bidden wy uw , ons in het een

noch in het ander niet te willen overhaaflen , nochre u {elven met die Menfchen te vermengen , welke'

gewoon zijn ‚haar jeukende nieuwsgierigheid, het verflandelijk geduld verre telaten voor—uitloopen ;

nadien wy geen-finds en twijfelen , ofhct zijn alleen defulke , Welke alreede eenige tijd herwaards ge

meend hebben , datwe met de uitvoering van dit Werk , veelte lang gezukkeld hebben. Doch gc~

lijk dit fommige alleen uit enkele onkunde van onfe onderneming , andere mogelijk uit waan-wijsheid

is overgekomen ; alfoo houden wy ons verfekerd , dat indien het oorbaar was, elk en een yder breed

fprakig te verhalen , met hoe on-ophoudelijken neerllighcid , beforging en overleg , wy in onfe {wak-_

heid daar ontrent zijn belich geweell , en met welke toevallige verachteringen wy te mets niet wel ge

worlleld hebben , aangaande de dingen die buiten onfe eigen macht en behandeling waren ; daar {ou

den ten minl'ten eenige , {ich veel eer over de korte ‚ dan over de lange tijd-fpilling te verwonderen

hebben. Infonderheid zijn ту in ’t maaken van foo veele Print-Talereelen niet vry geweell , van nu en

dan,een weinig van ons [luk verzet te Wordenìen hebben met fommige van onfe voorname ontwerpen,

heele en halve jaaren moeten Talmen , en van den eenen tot den anderen overlleken,op datwe ons te bet:

van elks Talent bedienden. In welke beforging , wy dan ook lomtijds eerft by den derden of vierden

Man,noch maar foberlijk te recht quamen. Waar toe het dan mede een verllandig Menfche licht om te

denken vald , dat wy elks handen juiû niet altijd hebben ledig gevonden ,‚ om ons voor anderen te die—

nen : ja wat feggenwe ё het heeft ons ook aan geene ontbroken , die geheel geenen tijd voor ons overig

hadden , foo langfc felle maar de hoop van yts voor een ander te arbeiden ‚ by haar vonden. Maar ge

lijkwe defulke wel durven tot getuigen roepen, van dat de achterhouding haarder belooning, geenfinds

daar van de wijt te geven is; alfoo hebben wy liever de fchuld op onfe geringheid overgenomen; als

die {legts foo kleenen Rol op dit Tooneel des Weerelds hebben af te fpelen , datwe mogelijk onder de

veel en groot-{preken de Perfonadien, nauwlijks gefien noch gehoord worden. Doch hier over danken

ту Gode, dat hy onfen Geeft foodanig beteugeld, dat wy wel be-oogen willen het gene eerlijk en prijf

lelijk is, maar geeniinds na foodanige Hooge dingen tragten,die ons fouden aanfettentom ons voor wat

Groots uit te geven. En daarom biddenwe dat hy , die de Broosheid der Menfchelijke Zinnen кеда,

ons tullchen dc Klippen der verhellfende Rijkdom , en droef-maakende Armoede , met een nedrig en

vernoegd herte wil onderlleunen ; en dat wy daar by alleen vermaak mogen hebben foodanig televen ‚

dat al onfe beneerfliging, Godt ter Eeren, en on fen Naaflen mag te nutte komen. Dit is onlen wenfch;

dit is onfe hope, ja dit is de eenige Kroone onler helooninge: want alles wat ту in dufdanige poogingen

foeken , meenenwe hier in te vinden , datwe onfc gantfche leeftijd , aan uw Godvruchtige Lew ten

goede ‚ met’er daad hebben mogen betonnen , datwe zijn

Uwe: allen feet volveerdigen Dienaar

\VtLHeLMus Coenen.

 



FOI‘I

НЕТ EERSTE BOEK

Van de

VÔÜR-BEREIDSELEN

Tot de

BYBELSCHE WYSHEID‚

En gebruik der Heilige en ’

KERKLIJKE HISTORIEN‘

EERSTE ноо FTSTUK.

KORT INHOUD DE‘SES HOOFTÊTUKS.

Nderfi‘heíd mfc/oen Menfchen en Beeflen. Nut der Menfcheà

lij ke Spraak, en hoedamg Adam ‘van Godt ingefehapen. Dat de

‘ . Spraak de men/eben niet natuurlijk eigen, noeh toe’val aange

Î‚ L_ '_ ‚13€ komen 125. Wat Taal de Becltenfpreken. Taal der Engelen. Dat‘

ter ’voor de Zund’vloed maar eenerliande Spraak war д en hoe die kon he

waard worden. :Door wie en hoe en waarom de Verwerring der Talen in

den Babilonifchen Toorenbouw gcfihied Й. Of in die Verwerring d’Oude

Hebreeuwfe Taal geheel ‘vergeten is. Verfehillzge gedachten der (î‘eleerden

over de Verwerring der Spraaken , en afer een menigtegeheel Nieuwe Talen

tqìfi’ns zip-gekomen zijn ‚2 Ofde ŕuerdeeling der Gemoederen nietgenoeg was ,

tot de Verí‘troyíng des volks э Verandering der Talen,fi‘htjnd aanjòmngeal—

lengskens en niet tefiens gcfihz'ed te zĳn, met eenige bedenkkingen die het tegen—

deel fehĳnen te beve/ligen. Hoe Gods W’ijsheid daar in wonderlijk ontdekt

werd. Цуг wat inf/gt den Tooren van Babel ondernomen wierd te Bouwen ;

en hoe 'veel Talen uji die Verwerring ’uoortquamen. Dat d’l-lcbreeuwí‘e Taal

waarfehijnelijk de Oudlte Taal и. Hoe rveel Talen daar zijn ,' en welknien

Oorlpronkli)ke kan noemen. L/ífwißelingen en veranderingen der Talen,

waar uytjj’ ont/Zaan ‚ en ful/:J met voorbeelden be’uejtzgd. Romeynen wil

den alleen Latijn in de Gerigtsfprakelij ke fverhandelingen gefprooken hebben.

Onderfiìek of Pilatus ooe‘k Latijn in ’t Hals-gerz‘gt‘uan de Saligmakergefproo

ken heeft ,‘ met eenfihoone waarneming, over een letterveríetting ,- ‘van/ijn

—Vrage aan de Saligmaker. Kгит): der Oude Talen , 'van wat nut ontrent de

Godgeleerdheid. Waarom ’t Kruis van Chriflus met een Opfchrift van drie '

Talen moejle pronken, en noch eenige geleerde aanmerkingen diefray zĳn _,

aangaande het nut en noodlakelíj kheid der Taalkunde

 

 

Aar zijn twee voorname beginfelen der Mcnfehelijke doe- mw??

‘ . ‘ . en C 'In

’ ningen , door welke hy van al de andere Dieren onder- de «imm

fcheiden werd : namelijk de Reden, die de bevattingen
’ der ziele vormd , en de Sprake , die als een Dienaaren I ‘

werktuig der Reden , de bevattingen aan andere menfclien

‘ ` ” openhaard. Hierom feiden Democritus en Epicurus, dat

de Ерш/ее de Riviere rvan de Reden war : om datfe namentlijk , van de

A bevat

  



2 VOOR-BEREIDSELS тот DE BYBELSCHEWYSHEID. 1.Boek.

Nur der

sprake.

bevatting der Reden afvloeid ‚ doende de Reden foodanig op de Tong

druppen ‚ datfe als een fiok de logt flaande ‚ Woorden voortbrengd _, die

de bevattingen der Reden uitdrukken. Ook is’er foo nauwen verbinding

tufl‘chen deÎe twee , datfe de Hebreen en Grieken beide door een en ’t felve

woord uitdrukken namelijk de Hebreen door het woord D A B A x , en

de Grieken door het woord L 0 G 0 s. De Sprake is als een pofibode der

gnilerflijke ziel , die de geheimen der felve uit het binnenfle der Borí’t

openlegd , en in de zielen van andere menfchen overvoerd. De wijfe Plato

feide; dat de Жрите daarom .gegeven waff _, op dat’er teekenen 'van onderlin

gegenegenthez'd onder de тел/Наш by де hand/ouden zĳn. Soo dat de Sprake

de voorname band der menfchelijke Gefelligheid is , fonder welke geen

gemeenfaamheid onder de menfchen , en geen verquikking des levens fou _

konnen genooten werden: Ja yder foude , volgens A‘uguí‘rinus, liever met

fijn eigen Hond verkeeren , als met een Menfch van een onbekende’Taal.

Ook íoude het na het feggen van Pofiellus , flegts een kleine faak geweefl

zijn , dat Godt de menfch , als een kleen voorbeeld der gantfche natuur ,

deelagtig aan de Godli kheid en de eeuwige Befitting des aardrijks had ge—

maakt , indien hy ook niet de Sprake ,om foo een groote weldaad uit te roe

De Spraak

is van God

gC‘gCVCB. ‘

Spraak is

met Adam

tefïcns in

gelchapcn.

Droomen

der Heide

nen daar

over.

pen , daar had bygevoegd: want foo kon hy alleen uit den naam van alle

Schepfelen , God als de eerílîe oorfaak roemen , en fijn nakomelingen de

grootheid van foo een weldaad en konílig beíhiur, van hand tot hand over—

leveren. En nadien wy dan in defe verhandeling voor hebben te fpreken van

de voornaamí’te Talen , in welke de Heilige Schrijvers , door ingeven des

Heiligen Geeí’ts , hebben gefchreven , en door beíorging der Oude Vaders

‚tot de Latere is overgekomen ; foo agtenwy het oníen pligt te zijn eenige

dingen , die den Aart , den Oorfprong , de Verwerring , het Getal, de

Verandering , de Bewaring en het Gebruik der oude Talen aangaan,hier

ruwelij k af te fchetfen en te ontwerpen.

Dus {tellen wy dan eerí’telij k‚dat den Menfch van den beginne aan met de

Reden en met de Spraak is voorfien geweeíl: gelijk ook de Hebreen den

Menfeh daarom een Sprekend-Dier , en de Grieken een Redenerend—Dier

hebben genoemd 5 ’t welk op den Menfch geenfins fonde paffen , ten ware

den alwijfen Schepper hem , behalven de Reden , ook een werk—tuig had

gegeven,door welk hy de redelijke bevattingen kon uitdrukken : want Гоп—

der het werk-tuig der Spraak foude hy geen Burgerlijk of gefellig dier

konnen zijn : ook foude hy niet konnen gefegd werden,na het Beeld Gods

gefchapen te zijn, indien hy de Goddelijke Geeft , fich door woorden en

uitwendige teekenen uitdrukkende , niet elijk en was. V001' de jèrde

weldaad iegd Syrach , heeft God den menfi‘h het vermĳtgefcbonken, en voor

deметем Sp1'ake,fwelke 1J: een Uz'tdrukkz’ngfijm’r werken,Kap. 1 7.5 . En na

dien den eerfien Menfch buiten ffel volmaakt in ziel en lighaam gefehaF

pen is , en dat met alle de gaven en bequaamheden van een Manlijken Ou

derdom , fondervoortgang der aanwalling ‚ geli k Auguítinus fpreekt , (en

de Schrift getuigd dat hy de StemmeGods in den Hofverflaan heeft ) wie

[al loochenen dat in Adam de Sprake, beneflens de Reden,ook ingefchapen

is? Soo dat het feer vals is, ’t gene fommige onder de Heidenen hier van

hebben gefchreven. Diodorus Siculus en Vitruvius verhalen , dat de men

fchen in den beginne in boffchen en in holen als beeilen hebben geleefd,

 fprekende alleen ongefchickte en verwarde woorden , tot datfe eindelijk

door vreefe te gaar getroept, haar gemeenfame gedaante hebben beginnen te

kennen, en de woorden allenskens hebben gebogen : verfierende van de din—

gen onderlinge tekenen diefe haar felfs nader door verklaring van die teeke—

’ nen ‚

 

 



OORSPRÖNG DER TALEN EN HAAR VERWISSELINGEÑ. 3

nen, hebben kundig en verltaanbaar gemaakt. En nadien die vergaringen

hier en daar door de Weereld verítroid zijn , foo is daar door gebeurd datfe

alle niet de felfde Tale hebben gehad , dewijle yder by geval de dingen

verfcheide namen toepaile’. Doch defe droomeryen zijn uit de Heiden

fehe onkunde der fehepping voortgekomen , en Eufebius heeft die in fijn

Euangelifche Voorbereidfelen al lang wederleid.

Niet minder feker is het dat’er geen Taal den menfch natuurlijk is , maar Taal «gf

datfe of door Godlijke ofdoor menfehelijke iní’relling , (waar van hier na)

foo wel de eeríle Taal in de Schepping , als de anderein de Verwerring тегтшш

na de Sond—vloed , zijn voortgekomen: Want indien eenige Taal natuur- Luoîáìgw

lijk was , foo foude die moetenaangeboren zijn , niet tegeni’taande iemand

een andere Taal leerde , en foo fouden alle menfchen noodfakelijk Twee

Talig zijn : Ook fou de eeríle Taal ligter konnen geleerd werden , de—

wijle wy daar toe meer geneigd fouden zijn : doch het tegendeel is open

baar : want wy bevinden in ons geen meerder bequaamheid tot de He—

breeuwfche Taal , ( diewe agten de eeríle te zijn) als tot eenige andere.

Vorders‚indien den menfch van naturen eenige Taal eigen was , íoo fouden

alle menfchen over den ganfchen aardbodem ook die Tale fpreken en

verítaan i en niemand fonde door ongewoonte die konnen vergeten: want

’t gene van naturen is , is over al, by alle en alijd een en ’t í‘elfde. Ook ‚T‘îl in

blij kt het dat de Talen niet van een blinde drift der natuur , maar van een

verllandig wefen alles konftig befchikkende , zijn voort gekomen; na— “1°”

melijk , uit de Regelen der Talen, daar door fommíge woorden tot Grond—

woorden, en andere daar van afgeleid, zijn geiteld: als ook uit de Vor—

ming der Naam-en Werk—woorden , en haar onderfcheiding volgens Per

foonen , Geflagten en Getallen. Eindelijk werd dit ook beveiligd door het Door ссп

voorbeeld van de Egyptii‘e Koning P/szmetichm‘ , en van СУЛИМ/п

Echebar , Koning van lndoí’tan , diefe den grooten Mogol noemen. Defe

Koningen hebbende eenige Kinderen belaí’t op te voeden , geheel afgefon—

derd van alle menfchelijk gefelfchap , (om te onderfoeken wat Taal haar

van de natuur foude ingegeven werden , zijn in hare hoope geheel bedro—

gen geworden : want de Kinderen zijn Prom bevonden , fonder een onder—

fcheiden woord of befehaaft geluid voort te konnen brengen. Doch dat

fommige van die Kinderen Bee, Bee , uit-riepen, hebbenfe mogelijk ge—

leerd , of van de Geiten diefe hoorden en fagen , of van de Herders, of

van andere dieren. En gelijk Pollellus wel aanmerkt,de woorden ba, be, bi,

bac, bec, &’c. 'die шеей in de lippen beílaan , zijn ook gemeen aan de [lom

me menfchen, en felfs aan de kinderen van twee ofdrie maanden oud.

Daar en is dan geen Taal den menfch natuurlijk , maar alle Talen zijn WHS:

of door Inílelling of worden door Navolging geleerd: de eerfte Taal is аоопппех.

noodfaakli k van de Godlijke ofmenfchelijke inltelling afgevloeid. Want VOL

men moet niet volllrekt loochenen,dat’er niet eenige Taal van de initelling ging gc

dermenfchen fonde konnen voortkomen : nadien den menfch alle de werk- 'wd'

tuigen der Spraak van naturen heeft , en Godhemook de Reden heeft ver

leend , door welke hy met langheid van tijd de onderfeheiden geluiden

kan waarnemen , en uit de verfeheide beiluring der item , de letters door

de tong onderfeheiden 5 als ook uit der felver {land en verbinding de

woorden en redenen te gaar leeren fiellen : en dus foo fien wy geen fwa

righeid om te meenen dat onder eenige te gaar woonende menfchen , vol—

gens een onderling verdrag , de eeríle beginfelen van een Taal ‚ als uitwen- _

dige teekenen , fouden konnen bedagt werden. Men {iet ook dagelijks 32231311“

dat’er nieuwe woorden in alle'Talen van de Geleerde worden gefmeed , konnen ве—
- maaktwor

A 2 dl@ den.



4. VOOR-BEREIDSELS тот na BYBELSCHE “Тушью. 1.Boek.

Eerfle Ta

le is nood

fakelílk van

God inge

fchnpcn.

Hoe dc

Spraak in

de Menfeh

gemaakt

Werd.

Becfien

hebben

maar ее"

fehad uw

der Reden

cn Sprake—

Leugen

achuge en

Poënlèhe

verlìerfe

len.

Wat Taal

de Engelen

fpreken on

der malkan

der.

die in gemeen gebruik gebragt , by alle voor teekenen der inwendige be.

vattingen gehouden werden. Soo werden ook in alle nieuwgevonde kon.

{ten nieuwe konftwoorden bedagt: en daarom fienwe geen reden , waar

om uit een {tilfwijgende of uitgedrukte overcenftemming der menfchen,

niet een volkomen nieuwe Tale foude konnen voortkomen. Doch wilmen

niet onderfoeken wat mogelijk is , maar wat gefchied is in den eeríten

oorfprong der dingen , foo is uit de Hifiorie der Schepping genoegfaam

openbaar, dat de eerfie Taal van de Godlijke inítelling is voortgevloeid,

en dat de gene die de zielen der eerí‘te menfchen niet als ledige Tafereelen,

maar met wetenfchap voorfien , heeft gefchaPcn , ook de ecrite Taal in

haar gefiort heeft, fonder welke de wetenfchap nauwlij ks eenig gebruik

foude gehad hebben. Waarom Onkelos , Gencf. 2. ( daar wy leien: dat

Adam 12: geworden een le’uendejziele ) niet oneigen , een/Pre/a’nde деву},

heeft overgefet. Daar-en—boven de eerfie menfchen hebben kort na haare

Schepping met malkander, met God, en met de Slange gefproken, en

Adam heeft de Dieren namen gegeven : welke dingen klaarlijk bewijfen,

dat haar Tale niet uyt haar over—een—í’temming ofeigen inflelling , maar

van God te gelijk met haar gefchapen is : ’t gene de Godlijkc goedheid

betaamde , gelijk een geleerd man in de Voor—reden van fijn Spraak-kon@

wel heeft aangemerkt. Soo is dan de eerflîe Taal Adam van God gegeven ,

van wien de íelfde door het gebruik en navolginge , aan allen is over—

ebravt. —
g Dat` nu het onderwerp , welk de Spraak of Tale paft , de verfiandíge

natuur is , blijkt uit het gelegde : want de Spraak is een bode der ziele ,

en fpreken is een verfiandelijke doening , die aldus gefchied : Wanneer

in de ziel de bevatting is gemaakt , die de Reden door de wil gebied met de

woorden uit te drukken, foo werdde logt uit de Long opgaande, en doorde

Strot tot het Verhemelte gebragt,van de Tong en de Lippen,en de Tanden

en ’t gebod der Reden , foodanig gebogen en gefchikt , dat’er welgeítelde

woorden voortkomen. Al het gene dan de Poeten en andere van de Talen _

der Beeíten , der Vogelen , en voornamelijkder Olifanten verfieren , daar

van ook Geíherus , Waferus , Plinius en Acofia wonderlijke dingen ver—

halen , dat bekreunenwy ons hier geenfinds. Want gelijk de Beeílen flegts

een fchaduw der Reden hebben , foo hebbenfe ook maar ter nauwer nood,

een fchim of fweemfel der Sprake. De geluiden diefe geven zijn alleen

teekenen van haar natuurlijke driften , die in de Beeíten van de felfde

foort, en op de felfde wijs aangedaan , altijd de felfde zijn. Den Auteur van

de laatíle Joodfe‘ Тащит _, verhaald wel in Either , dat Salomon de Taal

der Vogelen heeft verflaan , en dat hy een Vogel, namelijk een wilden

Haan , met eenige beveelen na de Koningin van ¿Ethiopien heeft ge—

fonden. Doch wy houden ’t van de felfde waarde ’t geene we lefen in den

A L K 0 R A N A z 0 K, dat Salomon foude gefegd hebben,О menfcben ‘ver

flaaz‘ der Vogdenжгите/стадий : Еп dat een van de Vogelen , namelijk de ‚

(‚Заира of Щит-Нору , aan Salomon het gerugt van de Koningin van Saba

foude gebragt hebben ; doch wy willen ons niet ophouden metjoodfe beu- _

felingen,n0g met de uitfporigheden van den valfchen Propheet Machomet. _

Plato en Homerus gedenken ook van een Spraak der Goden : En defe

verfieren eenige Godlijke en eenige menfchelij ke woorden , daarvan ons

voornemen niet en is te fpreken. De School geleerde twiften ook over de

Tale der Engelen. Den Apoftel onder'field foetelijk , datter een Taal on

der de Engelen is , 1. Cor. 13. 1. als hy fegd , Indien ik de Taalen der Enge—

len fpm/z. De Engelen {preken ook onder malkander , gelijk blijkthuit

’ Zac . 2.
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Zach. 2. en 3. Openb. 7. en 9. ~lud. у. 9. en elders ‚ daar uit men kan feg.

gen , dat de Engelen onder malkander haar gedagten en raadflagen op

een Geeítlijke wijfe , (gelijkfe Geel‘ten zijn, Hebreen I. 14..) gemeen

maken 5 nogtans niet door Zinlijke teekenen , gelijk de Menfehen haar

bevattingen aan andere uitdrukken 3 of maar door betooningen der ge.

daanten , gelijk de verfiandigílc Sehoolgeleerde Rellen, en Suarez in ’t

breede toond. Dog ons onderfoek en gaat thans daar over niet , maar

‘ houden ons te vreden , dat wy uit de Heilige Schrift geleerd werden ,

dat ook de Engelen met Menfchen Tale gefprooken hebben , wanneer—

fe als Gedienlh'ge Geellen uitgefondenJ onder de Menfchen hebben ver

keerd. Sulks‘ den Apoí’tel in d’aangehaalde plaatfe , fchijnd te fien op de

voordeftigheid en menigte der Talen , die de Engelen fouden kon—

nen gegeven worden te fpreken , wanneerfe by de Menfchen zijn. Dus

keeren wy dan weder tot den draad van onfe voorgenomen Taakx.

_ Voorwaar de Heilige Hiftorie , Genef. 1 1. 1,6. leerd ons genoeg ‚dat

alle Menfchen eenerley Sprake hebben gehad : want alhoewel het waar

is dat daar gefprooken werd van Noachs Nakomelingen na de Sond—

vloed 3 egter is ligt te bewijfen dat de ganfehe tijd voor de Sond—vloed sv‘àorld‘fd

onder Adams Nakomelingen , maar eenerley Taal is in gebruik geweeí‘t: “3? 4251“

want nadien het gantfche Menfchelijk geflagt van een eenige algemeene стад? ш

wortel is voortgeí‘prooten , en de eeríle Voorouders een Tale van God в ‘

Was ingeítort , foo kan niet geloochend werden datfe die eene en de fel—

ve Taal aan haare Kinderen hebben geleerd : dewijle de Kinders hun

Taal alleen van de Ouders o’ntfangen. En nadien het geheele Menfehelijk

geflagt fich felfs als maar een Huisgefin door onderlinge t’faamleving en

verfelling vermaakte , wie kan twijfelen of fy hebben alle ook een en de

{elfde Tale als een gemeene band van haar verfelling ge—oeffend. Daarom

fchríjft Maimonides , in ‚More Alema/aim , р. 3. с. go. Datfe alle een

Tale hadden _, was betamelijk , dewijle fy alle een Mans Sonen waren.

Onder de Heidenen zijnder mede geweeít die fulks ook hebben toege

fiemd. Jofephus gewaagd van ik weet niet welke Sibylle aan ’t eeríte TB‘bÊL‘.

Boek tegen Appion 3 daar van hy defe woorden verhaald : L/íl: de Men- will); und@

[Мел ‘van een en de filfde Tale waren ‚ bebbenfe een Touren gebouwd. En ëgguàgeï‘yif

uit Abydenus brengd Eufebius ons dit voort : Alsfl ‘van вежде] Tale bille be

waren, 1]]èr ’verfiheidenheid der Talen ‘van de Goden toegefonden. En ge- femm’

lij kwe niet en lefen , dat’er voor de Sond—vloed door Gods oordeel eeni

ge verdeeling onder de Menfchen is gefchied, foo kanmen geen oorfaak

edenken, waarom datter een nieuwe Tale foude ingevoerd zijn; daar

van ook het miníle blijk niet en is, maar wel van het tegendeel : want

indien dat’er eenige verandering was gefchied , die foude voornamelijk

in ’t Huisgefin van Kain zijn voorgevallen : Nogtans foo halen de

eigen Namen der Nakomelingen , Genefis 4.. haren oorfprong uit het

Hebreeuws. Egter willen wy niet loochenen dat’er niet wel verfcheide

uitfpraken fouden geweeft zijn. Daar—en-boven is het leven der Aards— ре eenig‘

vaderen foo lang geweefi: , dat Noach, die lang na de Verflroying nog ÈËLÏkÊÎ‘Z

geleefd heeft , leer ligtelijk de eerfie Taal heeft konnen bewaren: want lange Знает

hy is gebooren ontrent honderd en twintig jaren na de dood van Adam , Íëwfarâfen

en hy heeft op de felfde tijd met de andere Oppervaderen , uitgefonderd

Seth en Henoeh , die gelijklijk met Adam in wefen waren , geleefd.

Daarom teekendmen uit den Talmud aan , dat’er maar twee Menfehen

tuffchen Jacob en Adam zijn geweelt ‚ namelijk Methufalem en Sem:

want Methufalem heeft in ’t leven van Adam twee honderd drie—en—veer—

A 3 ng
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tig jaren geleefd, Sem agt-en-tnegentig jaren in’t levenvan Methufalem,

en Jacob vijftig ‘aren in ’t leven van Sem. Hier uit blijkt dan klaar dat

de eerí‘te Taal eer makkelijk is konnen bewaard werden tot de Babylo

nifche Verwerring 5 ja ’tis nauwlijk mogelijk geweeít ,dat die Taal

eenige verandering foude geleden hebben, en derhalven moetmenfe geen

Voorde Ba- gehoor geven die daar beweeren , dat’er verfcheide Talen voor de Ba

belfche Verwerring geweeft zijn. Onder defe is Rabbi Elie’fer , de welke

geen уЁг- fegd , dat de Bouwers van den Babelfchen Tooren Lxx Talen hebben

.ff-25"?. gefprooken. Onder de Chrií’tenen gevoeld Philaílrius , dat voor de BaF

fProokfll’ belí‘chen Tooren wel een groote verfcheidenheid van Talen is geweell,

dog foo nochtans datfe , alle malkander hebbenverllaan , en dat het flegts

maar een Taal is geweePt , niet uit het gebruik van de felfde woor—

den , maar uit het felfde veritand der toehoorders en fprekers. Dit wil

Philaí’trius dat men voor vait moet gelooven ; dog het blijkt uit het ge

feide , dat’et een ydel veríierfel is , en dat wy ’t met regt verwerpen

mogen.

go‘ĳerî’vic‘r“ Nu {laat’er nog te onderfoeken hoe en door wien de Verwerring der

e _
,mg derTa- Talen is in gekomen. Voorwaar niemand kan ligt gelooven , dat’et van de

Iîl‘ì‘iè‘â 8e' Menfchen is gedaan. Want С gelijk Ambrofius fegd) daar en kan geen

r‘ ‘ gcnoegfame reden gegeven werden , waarom de Menfchen de Tale die

foo veel eeuwen gebruikelijk was , en waarlijk tot de t’faam—leving foo

noodfakelij k fcheen, fouden willenveranderen hebben, en haar felfs van foo

grooten voordeel berooven : En of fchoon fy al gewild hadden,fy fouden

niet foo veele verfcheidene Talen hebben konnen nieuwlijks maken,foo dat

fommige de Babelfche , anderede Ionifche, eenige de Egiptifche Taal, ôzc.

fouden hebben verkoofen. Ook is defe Verandering niet gefchied van

de Engelen , gelijk het Origines en de Rabbinen heeft toegefcheenen:

want het gaat de magt der Engelen ver te boven , ongemiddeld inde zie—

le en de wille der Menfchen in te vloeyen : foo datfe de ecrite gedaanten der

dingen in vergetenis brengen , en weer nieuwe fouden konnen indrukken.

Engelen Uit de Heilige Schrift is genoegfaam feker,dat de Engelen een Menfchelijk

жди Gedaante en Menfchelijke Taal konnen aan-nemen 5 dog fy konnen de felf

'Ill‘zlmegnîĳ‘; de in den Menfch van nieuws niet fcheppen nog ook veranderen : Het

God: kan is alleen God die de Talen kan fcheppen en verandering doen aan—ne—

men, gelijk Lutherus fegd over Genef. 1 1 . Seker de kennis der Talen die de

pen en ver- boofe Geeíten fommige onkundige mení‘chen hebben ingeblafen, is niet een

‘mieren’ duurfame Taal , maar een foodanige geweefl: , datfe niet de befetene felfs,

maar de boofe Geeilen door haar (God fulks toelatende) hebben ge»

fprooken 3 daarom fy ook tot haar ielfs komende , ook weder tot haar

voorgaande onkunde gekeerd zijn 5 gelijk Cornelius à Lapide fchrijft over

Genef. 1 I. De woorden, Komt laat ons „темам en bare Sprake lver-

‘werfen , geven genoeg te kennen , dat God alleen dat oordeel van de

Verwerring der Talen _, gelik ook alle andere oordeelen niet als met

berading en regtveerdig hee t over de Menfchen gebragt. God fpreekt

dikmaal van hem felven op de wijfe der Koningen en Grooten , gelijk

veel van de Rabbinen die plaatfe foo verklaren , en van Buxtorfwerden by—

gebragt in fijn Verhandeling van de Verwerring der Talen. En fchoon

men al toeítond dat God met die woorden, de Engelen aanfpreekt , foo

foude egter daar uit niet anders volgen dan dat Godt ‚ nederdalende om

defe í’trafl’e te oefenen , de Engelen tot fijn Dienaren had medegebragt ,

met welke hy verfeld zijnde‚fijn byfondere tegenwoordigheid had getoond:

om welke redenen ook de Engelen in de Heilige Schrift vaak gefegd

werden,
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werden , die woorden te (preken die Godt (preekt. Invoegen het dan

ook na het gevoelen van veele Godsgeleerde , voor feker gehouden word _.

dat de Verwerríng der Taalen , ongemiddeld van Godt is te weeg ge—

bragt; en dat de woorden Genefis 1 1.- 9. De Heere Verwerde Imre ¿Prez

lee, fulks nadrukkelijk leeren. Maar alhoewel fommige hier by ook mee—

nen , dat defe Verwerring (ее: haaflig , en als in een oogenblik gefchied

is , even gelijk deGave der Talen op den Pinxter—dag , door een \Vonder- ‘tccmm

daad Gods , aan ongeleerde Menfchen wierd mede-gedeeld ì (gelijk onder Ждёт:

anderen, Mercerus _‚ Bochartus , Walton, Buxtorf en Alapide van dat ge— èîisomfä:

voelen fchijnen te zijn ;) foo fullen wy nochtans in ons Tweede Boek Ver‘ë‘ï’ing

deel , de vryheid nemen , om fulks nader te onderfoeken; en uit Mo.. c: ae.

fes verhaal, veele andere bedenkingen bybrengen , die ons lfullen doen

gelooven, dat de firaí’r‘e der veelerlei Spraken , niet fchielijk noch eigent

lijk voor de Verfiroojing des Volks, (die waarfehijnelijk uit de Verwer

ring, dat is , uit de On~eens~geíindheid haarder gemoederen ‚ fijn begin

nam ,) тааг ecrit naar de Verfiroojing , en allengskens ingekomen is; ja

dat de V'erílroojing felfs , de eenige grondflag tot de veelerhande Taalen

geleid heeft; gelijk wy daar omftandelijk fullen toonen: en nu voor-af

alleen werk maaken , het een en het ander, uit het gemeen gevoelen van

fommige by te brengen ; op dat’er blijken mogt , dat de meeí’te Uitleggers ,

de Verwerring der дриад/ее ‚ van de Verwerringe der Lippe , of Ïale ‚ niet

geheelijk fonder verwerringe , en hebben weten te onderlcheiden. En ge

lijk’er nu en dan ook al naauwkeurige vragen gedaan zijn, om te weten ‚ wat

doch de Sonde defes Volks mag geweePt zijn , die Godt fou bewogen heb

ben, dufdanig feldfaam te í’tratfen? alfoo werd onder andere bygebragte

redenen , het gevoelen van Toflatus en Aben-Ezra , gantfchelijk verwor—

pen; als die willen ‚ dat de Babylonifche Tooren-bouwers , aan geen by

fondere Sonde zijn fchuldig geweeíl‘ , om dat foo wel de Verllroojing als

de fplifllng der eenige Taale , tot een [eer groot nut van het Menl‘chelijk

geílacht is uitgevallen. Doch dit en is geenreden, nadien men defe goeden

uitflag , {eer ligt op de Goddelijke Wijsheid kan wenden , als dewelke uit

de duillernis het licht , en uit het quade , niet felden het goede heeft weten

voort te brengen. En feker als men aanmerkt , dat de eenigheid der Sym.

lee en der Lippe , een feer groote weldaad Gods was; namentlijk een vafle

Band der Menfchelijke faamen—wooninge, waar van de Verllroojing en

afwifl‘eling der felve , gantfchelijk het tegendeel invoerde ; foo fchijnd

men defe uitgang der Goddelijke Voorfienigheíd , niet anders, als voor

een Straffe van eenige hoog-gaande Sonde , te konnen opnemen. Waar

toe wy dan ook de hoedanigheid defer Sonde ,— verfcheidentlijk vinden

nagefpoord. Voor anderen ‚ meendjofephus ‚ dat defe Toeren-bouwers,

haar felfs fouden hebben gefogt te verfekeren regen een andere Zondvloed,

indien’er noch eene mocht over de Aarde komen. Maar fy konden fulks De reden

immers niet vreefen , dewijl Godt beloofd hadde , de Wateren niet meer ШЁЩ‘ЁЁ

te fenden om de Aarde te verdelgen: ook konden fy door dufdanigen Ge. delli/Toeren

bouw , op geencrlei wij fe verfekerd zijn , nadien geen Gebouwen tegen foo $6133“

geweldigen Vloed konnen bellaan ; en fy fulks dan ook niet in een leegte bouwen ,

tuITchcn twee groote Rievíeren , onderhavig aan de overl’trooming , maar °“‘l“f°g"

veel liever op een hoogen Berg ofRotfe fouden gebouwd hebben. Gelijk

het ook noch minder waarfchijnelijk is , datfe de toekomende Verbranding

der Weereld voorfiende, (waar van men ook by de Poëtenleeílà met

dit Gebouw haar tegen dien Brand , fouden getracht hebben te verfekeren:

want wie fou lich lelfs konnen inbeelden , in een algemeene brand der

Weereld ,
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Weereld , door eenig Gebouw , van het vuur bevrijd te blijven? Doch

alderverl’t wijkenfe van de waarheid af, die willen , datfe defen Tooren ge

bouwd hebben , om daar langs henen in den Hemel op te klimmen, en

Godt van fijn Throon te flooten д nadien haar ook niet onbekend was , hoe

verr den Hemel van de Aarde flaat. Moles heeft ons Gen. 1 i. tweederlei

oorfaken van defen uitfinnigen Tooren-bouw aangeweien; namelijk eerll ,

op datfe haar'een NAAM {ouden maaken; dat is, datfe mogelijk de Eere van

foo een Gebouw, by haare Nakomelingen wilden hebben. En fulks was

De Baby. een klaar bewijs van haar hooveerdig gemoed roemende tegens Godt , haar

eigen , doch niet Gods Eere foekende: hocdanigen trotsheid , als een Erf

:n Ёоод- fonde , den Babyloniers is eigen geweeft ; gelijk wy Dan. 4: go. den

“‘“d‘ä'ì herl’teller van Babel, hooren fnorken _, I: dit niet het Groote Babcldat

Swed ' ik Gebouwd ‚hebbe? De tweede oorfaak is geweelt ‚ op datfe niet en fou

den ViîRSTKoom worden: want daar Godt wilde en befloten hadde, dat

de Menfchen de Aarde [ouden vervullen , en overal fijn Magt, Goed—

heid en Wijsheid , dankbaarlijk erkennen , daar gingen de Meníchen defe

Stadt en grooten Tooren bouwen 3 от niet Verllrooid te werden; even als

Нос Godt offe Gods Raad en Voornemen wilden ver-ydelen. Daarom heeft Godt de

52:32” fltaffe haarer dwaasheid over haar gebracht, en alibo verricht het gene

Babyloniers daar {у voor vreefden: op datfe fouden leeren , dat de voornemens Gods

шк“ vail; zijn , en dat tegen Hem geen raad noch wijsheid en geld , Proverb.

2 1: go. Dus en fchijndmer dan niet aan te mogen twijfl‘elen ‚ ofdefe Too-

ren-bouwers hebben door het maaken van een N A A M , eenige hoog.

dravende dingen in den zin gehad? Ja veel Godsgeleerde zijn van oor

шик,“ deel, dat fulks voornamentlijk fou ondernomen zijn , om daar door, be.

ovml‘m‘ neffens het Weereldlijk Befiuut, ook een algemeen Gefag in en ontrent

il, de Godsdienñ: op te rechten; om daar door de Leere en Overleveringen

gen T‘Ërcn- der Vaderen te bewaren , en foodanig onder hen vait te planten , dat alle de

gîiivviìiîg’ Nakomelingen [ich fouden verplicht vinden , die van daar , als van eenen

onfeilbaren Stoel af te halen , fulks dat alle Menfchen waarfe ook woonden,

van haren Mond en Taal fouden afhangen. En dit meendenfe dat door het

oprechten van een NAAM, dat iseen alvermogende Raadsvergadering,

die in Babel zitten en Wettenlvoorfchrijven fou, fou konnen uitgevoerd

worden. En fou defen vreefl‘elij k—hoogen Tooren , de Vuutbaak ofopge—

fieken kenteeken zijn, vande algemeene bewilliging defes NAA Ms. Waar—

om ook feer welvoegfaam in de Openbaring , op dit Babel gefpeeld word ,

wanneer daar in,de Magt en het Gefag des Antichriíls,feer gelij kformig aan

dit Babel, voorgedragen word, gelijk fommige fraajeGodsgeleerde dat

uitvoerig hebben getoond.

Maar niet tegenfiaande Godt door fijn Nederkomen , dat is , door

het toebrengen van de gemelde firafl’e , defe onderneming deed in het riet

Godsoot loopen , nochtans fret men daarin de Goddelijke fagtmoedigheid , wijs

¿cejiudcf heid en macht , vermengd met fijne rechtveerdigheid : want hy heeft

fÊn’lw‘dî- haar een í’traflî‘e , die waarlijk op de begane misdaad paire , toegebragt,

wanneer hy de Sprake, waar door fy onder anderen, ook defen trotien

gmwg‘i‘ Tooren hebben ondernomen te bouwen, een rechtveerdig merkteeken van

een altijd-durende Wraak, heeft ingedrukt. Hy toonde ook fijn macht,

als hy den aanbouw fonder eenige werk-tuigen _. alleen door het verwerren

der gemeene famenfprake belette. Ook fietmen de Goddelijke goedheid en

wijsheid , vermengd met fijn regtveerdigheid, dat hy dit Menfchelijk werk

niet door den Blixem verteerd ‚ noch door het opfperren der Aarde verflon—

den, noch door een Aardbeving heeft omgekaatl‘t -, maar het werk alleen

door
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door Verwerríng heeft doen ophouden 5 latende haar Gebouw blijven

tot een langdurig gedenkteeken van haar opgeblafen ydclhcid , en van

de Godlij ke Wrake. Hy heeft de Menfchen niet van ’t Verll‘and ‚ noch Dever

Reden , noch Geheugen beroofd , noch de treî‘t‘elijke Werktuigen der Тёща“

Sprake ontnomen : maar heeft de Reden als bekneld , en de S rake ‚die сдшрг- .

te voren Een was ,‘ in verfcheide verdeeld 3 foo dat de felfde woorden

verfeheidelijk te gaar gefield , alle niet meer het felfde onder allen fou- dit юЁ nut

den beteekenen. Ook heeft hy yder Menfch geen byfondcre Taal ge— Mm"

geven , want dat had het Meníchelijk Geflagt een onvermijdelijken on- ‘

dergang toegebragt; dewijle noch in de Huisgefinnen , noch in de laamge—

trocpte Steden doorverfchilligheid der Talen , de onderlinge diení’ten niet

en hadden konnen ge—oefi‘end werden. En dat fonde geen middel geweeíl

zijn om de vergaringen en t’faam-levingen der Mení‘chen te vermenig’

vuldigen , maar ornfe alle van den anderen afte fcheuren , gelijk Salianus

wel aanteekend. Dus heeft God dan met de grootíle wijsheid en lofvan

billijkheid yeder groot Huisgefin een byi‘ondere Taal gegeven, foo dat

de gene diefe verllonden haar egtcr te faam hielden tot een gefelfchap 5

om gefamentlijk een verblijf—plaats op te foeken , daarf‘e te gaar (ouden

leven. En nadien God de gantfche aarde aan de Kinderen der lvlenfchen Waarom

te bouwen en te bewoonen had gegeven, foo heeft l-lyfe op die wijfe in §53?er

alle Landfehap en verflroid 3 op datfe over al in de Werken en Schep- menfchm'ct

felen , de Goddîalij ke Wijsheid, Magt en Goedheid befchouwende , met ждём“!

een aangename eenílemmigheid aller Talen ‚_ fijn lof fouden Verkondi— Spraak had

gen: invoegen dat uit die Verdeeling der Talen, een groot nut voor de dc‘

menfchen , met de eere Gods te faam gaande , voortgekomen is.

Daar werd van de Geleerde ook onderfogt ‚ ofin de Babelfe Verwerrinv’, 0f i“ d@

de Talen foo wijd van de Oude Hebreeuwfe Moeder-Taal der Tooreii— “тет":

der Talen,

bouwers afgewiíleld zijn , dat daar door een geheele vergetenis der династ

felve fou ingekomen zijn , en datter een gantfch nieuwe hebbe-lijkheid tot Щ?“
33 l' LCIÌC

andere Talen, met wraking van de vorige ,in het verfland der mení‘chen таз! iso"

fou ingeí’tort zijn geworden? dan of’er {legts fchielijk en door een Won

derdaad Gods een geheel andere buiging en draying van de Woord. ‘

klanken der oude Tale ontitaan is E' God daar toe bare binnen en Spreek

tuigen foódanig beroerende , datfe defelve woorden met verfcheide ge.

luiden en onder afgewiíl‘elde galmen , fchielijk begonden uit te [preken 5

foo datfe langer malkander niet ver-[laan , noch d'een des anderen mee- ‚

ning niet meer vatten konden. En dit rneenen~ lommige niet onwaarfchij- ’

nelijk uit de Heili e Hií’torie felfs te blijken , als’er geleid word 5 dat учёт?

bare Lippe ’verwemgis: Invoegen dat wel hare Lippe , dat is de uitfpra— g;35123:

ke van hare Tale , fncllijk is veranderd , maar niet haar rlale geheel is beis

vergeten. 500 dat die verandering noodwendig een verfcheidenheid van ’

uitípraken heeft na fich gefleept , die onder de verdrayingen der woor

den eenmaal met vremde klanken ingevoerd , allengskens wijder uitge—

degen , ja tot veel en in verfcheide Talen gefchift is. Ook meendmen dat

hier toe veel geholpen heeft ‚ dat dit meeíte volk , wiens uitfpraak nu

verwerd was, en daar door van elkanderen verfiroiden , waarfchijnelijk

met den eerllen de geburige Landfchappen inveí’roven zijn , daar í‘y met ¿Foelfïm

der fljd aangroeiende , al verder tot andere Landí’trcken en Volken ill- dié”

geboord zijnde , eindelijk de geheele bewoonde Aarde vervuld , en foo- {та ¿HITг

. . . .. j en, cn wie

damgc Talen hebben geíprooken , die van de Oorfpronkelijkc Hebreeuw- „попрыг—

fe Taal, alleen voor ’t mecfie gedeelte verfcheelden in de verdi-:lying en img lo“

‚ .. '.Ollllfl'lo

toe-cn afdoen der \Voordgrepen , en verítellmg der Letteren 5 gelijk als „mm P‘
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daar zijn de Syrifehe , Kaldeefehe ‚ Arabifehe , jEtiopifche , Schijtifche,

Egiptií‘che en diergelijke Talen : welke buiten alle twijfl‘el die vreemde

Talen van het begin af fouden behouden en in haar nieuweWooningen

overgebragt hebben, by aldicn datfe van fionden aan geheel verfeheide

Talen hadden beginnen te fpreken: alhoewel het God alfoo weinig on.

mogelijk is geweeil; dat te doen , als op den Pinxter-dag fijn Apoíte—

len , met veelerhande Talen te doen fpreken , diefe noyt geleerd hadden.

DMW.. En van dit gevoelen zijn vele van oníe Godgeleerde; invoegen het foo

‚‘Ïâîflcg‘lën geheel klaar niet en blijkt, (alhoewel het fommige voor valt meenen,)

“mgm dat God hier foo fehielijk eenige geheel nieuwe en van den anderen

verfcheide Spraken,hceft doenvoortkomen. Voorwaar het iswat anders,

indd`c VCI' dat God hare Sprake verwerde , en wat anders dat hy een Verwerring

ШЁЩЁЁР' gaf der Spraken , even als of’er vele Spraken nieuwlijks op de baan ge—

‘Ïìjn— komen waren: Want eene Sprake te vewerren , verfcheeld vry veel van

geheele nieuwe Spraken in te voeren; ’t geen gefehied zijnde, in aller

ranicren de Wonderdaad op den Pinxter—dag , ver fou overtroffen heb

“их; der ben. En meenen fommige dat defe Babelfe Verwerring feer waarfchijn

„Smit, lijk kan gefchied Zijn , door een Verwerring van bare menfchelijke ge.

'mh v0?! dagten, die te Vooren wel gemoed, en Eens—gefind waren , nu niet

ХЁЁШЁЁ meer malkanderen verfionden , maar vol twill en twedragt geraakten
пошт- a over het bouwen van die Hooft—fladt, en vreeílijk Toorengevaarte: en

daarom kondenfe niet voort bouwen , maar moeiten’er als men feid,de

Spa by {leken 5 gelijek de Heilige Text ook fegd 5 S)’ hielden op de Stad

te bouwen ‚‘ en de Heere veîj/ir‘oide/è "van daar over degang/Eke aarde : ’t geen

dan ook het oogmerk was van defe Verwerring. Hoedanige Verwer—

ringen hier en ook meermaal de grondoorfaken zijn geweeíl van nieuwe

¿Fsccfoot Spraken. Want als defe Babiloniers aldus gedwongen wierden van een

firoying de te fcheiden , foo hebbenfe ook ligtelijk konnen afwennen van de Vader—
ËÈ‘ÍÎTTÏ‘ lijke Tale , diel het Stam-Huis van Noach eigen was 5 en alfoo zijn dan

meer en ook allengskens , onder elke Volkplantinge , verfcheide Spraken , na de

шаги: afwifieling der Land en Hemelí‘treek , daarfe fich neerfloegen , uit de

verbafieringe der eeríte Tale ontfiaan. Gelijkmen fulks mede daar uit

„Eig kan ontwaar worden , dat de Gebuur—volken , die naalt aan Babel gele—

Gcbuumû gen waren , minder en de ver—afgelegení‘te Volken vry meer van de eer—

‘шепдйп ite en aal-oude Hebreeuwfe Taal afgeweken en vervreemd zijn.

ĲÊUJZ“ By aldien men noch egter hardnekkig wilde fiaande houden , dat in de

Таа' “fâc- Babelfe Verwerringe, tefi‘ens en op een oogenblik , nieuwe Spraken onder

жнец. ’t volk uitgefiroyd zijn , voorwaar de reden fou ons fehijnen te leeren,

dat de Volken , die naait aan Babel gelegen waren ‚ en ongetwijfeld de

meefle Belhamels 'van dit vermetel [tuk waren , ook de grootfie veran

dering in hare Sprake fouden geleden hebben 5 ja met een geheel nieu

we Taal {ouden overgoten zijn ’geweef’t 5 daar wy nu de waarfchijnelijk—

heid der fake vlak tegens aangekant vinden. ’t Gene wy egter foo volftrekl:

De _Vcr- niet en moeten opnemen 5 als ofdaar benefl‘ens de verwerring van der Babi- ‚

loniers raadflagen , ook niet te gelijk hare Spraak en konde verwerd zijn

гсп снёс: geweeít : dewijle na fommiger Geleerde Mannen oordeel 3 den Name

Ems?? ß A B E L , niet en fehijnd afgekomen te zijn van de Verwerring des Raad

findsroä- flags, maar van de Sprake die aldaar Verwerd wierd. Doch daar en ont- __

gä‘áîm‘“ brekender mede geen , die dit {tuk egter alfoo niet geheel willen gewon

nen geven , maar leggen; dat dewijl defe Verwerring der 8 raken,

foo wel kan verl’taan worden van een Verwerring der í‘elve die ontílaat

uit misverl‘tand des gemoeds , als door een dadelijke veranderinge der

’ ` ’ ` / bprake
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lef

Sprake felfs 5 men het niet voor geheel wis moet houden , dat de Ver—‘ _www

werring der Sprake even op die wijfe gefchied zy , welke daar fou be- ЁЁЁЁ'Щ

Haan in een geheele verandering der Talen , die veel waarfehijnelijker reh’isns,

ecrit eenige tijd na de verfiroying fchijnd doorgebrooken te zijn. Ofte Eggs

foo {у al in defe Verwerringe heeft beginnen uit te botten , fy nader- doorgebro

`hand al meer en meer aangegroid en toegenomen heeft 5 alhoewel het‘kcn‘

andere geheel anders verfiaan. Ja d’Heer Walton en andere groote

Schriftgeleerde onder de Chrií’tenen ‚ шеепеп , dat ook alle de verfchil—

lige Talen niet oorfpronkelijk uit het’Hebreeuws afgewifl‘eld zijn , maar

dat alleen fommige ten deele door buiging der Hebreeuwfe woorden,en an

dere geheel nieuwe en op haar felven befiaande Spraken , opgekomenzijn 5

’t geenwe terítond nader moeten ondertaí‘ten. De Heer Burmannus fegd:

God heeft hare Sprake , door welke fy tot dit werk te famen fpanden ,

en door welke een algemeene heerfchappy in Kerk en Burger—beí’cuur

kon ingevoerd werden , verdeeld en verward 5 Ptrafl‘ende haar na datfe

fondigden. Ja hy heeft gewild dat de Eere van dit fijn oordeel altijd duu—

‚ren Vfoude: want dien vloek was niet alleenig voor dien oogenblik,

maar duurd noch ‚ en fal duuren tot aan het einde der weereld. Doch

wanneer daar Genefis 1 1. 11’. 8. gefegd word; Dat/è штат wierden,

ел ophieldm de Stadt te bouwen ; foo is fulks voornamelijk te verfiaan

van die gene ‚ welke na andere Woon—plaatfen heen trokken : Want na— Daar zijn

derhand is die Stad door dien geweldigen Drijver of jager Nimrod,

aangebouwd , gelijkmen uit Genefis Io. 521.9. eenigfinds afmeten kan. bleven, die

Dus zijn dan noch eenige Huisgefinnen da‘armet’er woon gebleven, die ‘Ëcsili‘ï‘

de Stad bebouwden , en een Republijk hielpen opregten : de гей heeft @axioma

fich herwaards en derwaards na een goed heen komen begeven , en heeft 11:uw“:

elk fijnen weg verkofen. Want malkander nu niet meerverfiaande ‚ heb ‘

benfe veele dingen van elkander voor fpot en raaskallery opgevat; waar

uit fekerlijk twill en gekijf ontfiond , en ’t werk ongedaan moeíl: blij

ven : En aldus verfiroyden fy haar , niet door het lot , maar door een

heimelijke neep van den Geeft die hare Sprake verwerde , en hare drif- _

ten daar toe gaande maakte. En zijn uit defe Verfiroying de meeíle kin- NV?“ де

deren van Cham , na Afrika gegaan; die vanJaphet in Europa , en Sems “32:2;

Nazaten zijn in Afien gebleven: Waar van wy uitvoerig genoeg in een Noßclßdfic

ander Boek fullen handelen 5 en hoe de Hebreeuwfe Taal fuiver en on- гашиш

gefchonden midden onder alle defe Verwerringe en Verítroyinge der g‘îfioov‘n

Volken is konnen bewaard blijven , dat fullen wy’in het derde Hooft— щ"

{luk van dit felve Boek niet vergeten afte doen.

_ Over het getal nu der Talen kan onderfogtworden , hoe veel de felfde THIN im'

korts na defe Babelí‘e Verwerring geweeí‘t zijn; of hoe veel Talen tegen- „ЁЁД‘ВДЁТ

woordig in de weereld zijn. Eerwe van het eerfte fpreeken , diend voor-af 10ml? "c"

overwogen , of alle Talen uit de Hebreeuwfe Tale zijn voortgekomen EL 22:22}?

invoegen dat de andere Talen flegts verfcheide buigingen van de He— ‘z‘ìn‘

breeuwfe fouden zijn , gelijk fomrnige willen. En fulks heeft Davifius‘ T3215“

getr‘agt te bewijfen van de Wallife Taal С die Boxhorn toond de felfde тт'г Нс

te zijn met de oude Engelfe en Franfe) en van de Deenfe Tale den ge- Ègîcflffm

leerden Wormius 5 van de Hoogduitfe , Claudius Mitilerius, en andere 5 ЕЩЁ zijn»

€1th fy hebben alle te vergeefs g'efweet. De Hebreeuwfe is wel fekerlijk de 'r Нс- . _
Oudile van alle , als welkers overblijffel in de Hebreeuwfe felfs gevonden P

werd. Sommige Talen hebben ook groote gemeenfchap met ‚de He- пещк de

breeuwfe, byfonder die indeGebuur-landen van Babel plegen gefprooken ЁЖ“

te werden , als de Chaldeefche ‚Arabifche, z‘Etiopifche, Synfche en andere, "
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daarom fy des felfs Dogters niet oneigentlijk mogen genoemd werden 5

egter zijn ’t eigentlijk andere Talen , daar van de een fonder de andere

kan verílaan werden: want dat foude , volgens de Heer Waltons gevoe-

len, de fwaarheid der llraffe wegnemen , welke foodanigen verfcheiden.`

heid heeft toegebragt , datfe met malkander niet konden fpreken , en

datfe uitgefonderd eenige weinige woorden , met de Hebreeuwfe Taal

niets gemeen hadden: God foude anderfinds fijn oogmerk ook niet bereikt

hebben, om de Bouwers van haar werk te doen ophouden, en te dwin;

Hoe d'A— gen andere woonplaatfen te foeken. Vorders als God de Apofielen de

de gave der Talen vergunde , foo fprakenfe niet alleen verfcheide uitfpra.`

Talcrfheb- ken , maar verfcheiden Talen. Seker daar zijn veel woorden in verfehei

ägg‘rl’m' de Talen, die het felfde geluid, ja de felfde beteekenis hebben : egter —

‘ zijnfe niet van eenerley oorfprong , noch de eene werd van de andere

Нос ¿c niet afgeleid. Camerarius heeft veel duifend woorden vergaard , die in

VTÄIÈ'Ä l?? ’t Hoogduits en in ’t Grieks het felfde beteekenen. Jofephus Scaliger , en

¿finch-ca_ andere , hebben menigte Hoogduitfe en En elfe woorden aangemerkt,

“ъ ff??? die de felfde met de Perfife zijn. Poltellus en Boxhorn hebben verfchei

gc c 21,11. de woorden—te faam geraapt ‚ die in ’t Hebreeuws , Grieks, Hoogduits ‘

en Frans t’eenemaal de felfde zijn. Ja Hornius betuigd , dat’er in de

nieuw—ondekte Weereld , voetfiappen van de Hebreeuwfe Taal zijn Ьс-а

fpeurd , namelijk, in nieuw Engeland en in nieuw Nederland, daar het

woord Ягдташ , Aarde beteekend : En de naam yofeph werd ook by de

Hurones gevonden 5 egter werd daar uit geenfinds getoond dat die Talen

niet verfeheiden zijn : want defe gelijkenis van eenige woorden kan by

toeval gefchieden , gelijk wel veel Menfchen fomtijds eenerley aange

figt hebben en malkander gelijken ,- fonder datfe daarom van malkander‘

нос ¿c zijn voortgekomen. Daar is nauwlij ks ecn Tale , die van andere niet eeni.l

“шага . ge woorden ontleend heeft , uit de onderlinge omgang , volk—plantin д

'Ägäfâlëne" en andere oorfaken : Soo íietmen dat de meeíte lndiaanfe Mooren b

тат-тёк де Europers Indiaanfe Namen hebben gekregen. Het zy dan valt en fe

fij;‚;íii"" ker, dat’er in de Babelfe Verwerring waarlijk verfcheide l alen zijn ge.’

ziin- weeít, en niet flegts verfcheide Uitfpraken van de eerfie Taal 5 en noch

veel min datter geheel geen verandering in de Taal gefchied zy 5 maar

datmen , als fommige willen , door ’t Verwerren der Sprake alleen ver—

fiaan moet , ’Verwerring in hare Raadflagen д foo datfe wel elkanders

Woorden , maar niet elkanders Pogingen , Oordeel en Goedvindinge

wilden toeítemmen , maar alsmen fegd , feer oneenig en tweefpaltig

’ wierden, alswe voorcn hebben bygebragt. Dit fchrijft gemelde Heer Wal

ton , en legd hier in dwers tegens alle de meeí’te der vorige gevoelens

aangekant. Wyvoor ons deel houden ’t Нет met die gene, welke beyde de

toevallen , namelijk dat de Verfiroying en de Verwerring der Gedagten en

Sprake , oorfaak van de veel Talen is geworden , en dat de laatile noit

foo geheel en al van haar eeríle beginfelen zijn konnen afdwalen , dat’er

niet eenige voetfpeur meer in fou konnen te vinden zijn. Anders agten

wy Walton feer veel. j

Over ’t getal der Talen verfchillen de Oude en de hedendaagfe Schrij

Hoe veel vers ook feer veel. De meefle der Oude, {tellen het getal van Lx х. De He—

Тг'сг} 41“ breen insgelijks ,_ volgens het getal van Noachs Neven ; om datfe fchij

шщп' nen uit Genefis 9. 1 8. en Kap. Io. foo veel verfelleide Hoofden der Huis

ig gefinnen te reekenen: namelijk 14.. van Japhet, 30. van Cham, en 26.

is van Sem : want na het optellen defer l—luisgefinnen volgd , Dat 'van

7o haar de Landen verdeeld warm volgen: bare Talen. En Deut. 32. 8. 132:

e
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“de Alderhaog/Ze de Palen 'der Valken-gq/Zeld hadde 'volgens het getal der

дудит Ijì‘aëls. De Sonen Ifraëls met hem aftrekkende in Egipten zijn _

L xx in getal gewceft. En daar van leeí’cmen gemeenlijk by dejoodí'c Schrij— ‚ SPflíl'mv “P

vers, dat’er 70. Engelen zijn , die over yder Volk des Aardrijks opfigt ‘gm 7°’

hebben: En defe drie dingen. knoopení‘e onaffcheidelijk aan malkandcr ,

7o.Talen , 70. Volken en 70. Engelen : Sy tellen ook 70. Namen der

Wet, en 70. Godlijke Namen, die te vinden zijn by 71g/Ìinianm over

Pfalm 1 19. Daarom feggen de joden in den Talmuth , Dat de chters Waarom

van ’t Sanhendrim of groote Gerigtkamer te Jerufalem , ervaren moe- цехах"

íten zijn in 70. Talen i op datfe uit alle deelcn der Aarde voor haar ‘r Saillie

een twilt-faak hebbende , fonder Vertaler fouden konnen verflaan en dm“ ‘e l°`

 . rufalern 511c

oordeelcn , en dat haare Vonrnílen geen dwahngen fouden onderworpen Talcnmoe‘

.. . Пси vcr

len. (laan.

De oude Chriílenen, foo Grieken ‘als Latijnen, en de ineeí’te hedendaagfe

Uitleggers over Gen. I 1. tellen gemeenlijk Twee—en—tfeventig eerí‘te Talen, “7: 3

volgens de nu: Overfetters , die Elifa onder de Sonen vanjaphet, en gemid,

Cainan onder de Sonen van Sem {tellen : die noch in de hedendaagfe

Hebreeuwfe Text 5 noch in de Chaldeefe Text gevonden worden.

Augufiinus leefd in fijn Boek, Elifa de agtí’ce Sone Japhets 5 Welke 1e

finge , fchoonfe van veel Griekl‘e Boeken verfchild 5 egter in ’t Vatikaan

fe Exemplaar, dat in de Griekfe Bybel van Engeland gevolgd is , voor;

k0md. Doch andere voegen twee Cainans daar by 5 de eene Sems Sone,

y. 23. de andere Arphaxad Sone , yl'. 24.; ‘die in al de Griekfe Boeken

zijn. De gene die defe twee nalaten , voegen daar by om het getal van

72. vol te maken 3 de Philií’tiners ,‘ die van de Chafl‘ucheen afkomílig

zijn , uit Genefis lo. 14.. Van dit gevoelen zijn Clem. Alexandrinus, Eu—

febius ‚ Augui’tinus, Hieronymus, Epiphanius en Profperius 3 die behal—

ven de geleide Schriftuur—plaatfen , veel andere , doch veel fwakker re—

denen bybrengen. En alhoewel het gefag der oude Kerk ’- Vaders by

ons groote agting heeft , en wy niet dan ongeem van haar verfchillen ,

’t en zy in faken daar het ons geoorloft zy 3 foo omhelfen wy liever пятиде

het gevoelen der gene die meenen , dat het getal der Talen in de Hey- {gw-Lì;

lige Schrift niet bepaald en is , noch ook niet fekcr geweten kan wer- lijk kan .gw-_

den: Onder welke zijn Francifcus Junius ‚ Bonfrerius , Cornelius à La- Eff“ Wd'

pide ', Bochartus ’‚ Buxtorfi‘ en andere; Hun voornaamíle redenen zijn °

eerít ‚ dat daar veel meer Nakomelingen van Japhet en Cham fchij—

nen te wefen , als die in ’t Boek Genciìs werden opgeteld : want haar

Stam—Huis werd alleen uitgcflrekt tot het derde Geflagt , doch dat van

Sem tot het fcsde. Ten tweeden д onder de opgetelde fijner vele die

geen verfcheide Huisgefin , en derhalven ook geen verfcheide Tale kon-v

nen ítellen: want hoe fouden de’Vaders affonderlijke Volken ofgeheel

verfcheide Huisgefinnen konnen maken г Of wie falgelooven datfe af;

gefonderd van haar Sonen hebben geleefd 5 of haar Nakomelingen van

haar hebben weg-gefunden ? Daarom à Lapide, uitwiíl‘ende de Namen der De Vaders

Vaderen‚die geen onderfcheiden Huisgefin van haar Sonen konden maken,

Verminderd het getal tot vijf—en—vijftig. Het is van geen belang, ’t geen den?.

Salianus bybrengd en feid , dat de Vaders byfondere Huysgefinnen konden

hebben door andere Sonen behalven de gene die in de Heilige Text

genaamd werden : want dat werd {onder grond gefegd. En ot' fchoon‘

waarfchijnclijk is , dat de Vaders veel meer Sonen hebben gehad dan in_

’t Boek Genefis genaamd werden 5 foo kan nogtans fulks niet werden

voorgewcnd van die gene , die uit de Namen der Vaders en der Sonen ,
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Daar zijn in den Text voorkomende, beíluiten dat’er net‘foo veel Volken en Talen

Fn iuiflì zijn geweeíl: ‚ geen meer noch min. Doch wrllenfe volgens de Sonen’,

21:11:11 als welkers Namen niet gedagt werden, het getal der Talenllellen , foo

ЕЩЁ "д" zijnfe feer onfeker , dewrjle haar getal gantfch onbekend 13. Ten der.

nifl-n den is ’t mede {eer waarfchijnlijk dat de Voor-Vaders van Ph‘aleg , na.

“К“- melijk Arphaxad , Sale en Heber ш den Tooren-bouw met de andere niet

‚Dam fC- en hebben t’faamgefpannen5 voornamelijk met Heber, 1n Welkers Huis

gefin de meeíte willen , dat de ware Gods-dienlt met de eeríle Taal,

ссгПс m is overgebleven; en daarom zijní‘e de í’traf van de Verdeelmg der Talen

niet onderhavig geweeflz. Ten vierden , vele die als Voor- Vaders der

Wcrring Huisgefinnen gel’teld werden, hebben een en defelfde Tale gehad 5 na

“Ы’Ё‘ ь“ melijk, de meeí’ce Sonen van Chaman, die het Land Chanaan bewoonò

waar ‘ den : welkers Tale met de Hebreeuwfe de felfde was , of daar van al—

leen in uitfpraak verfcheelde, gelijk eens gefeid is en nader fal betoond

werden : want al de Namen der Plaatfen zijn enkel Hebreeuws. Vor.

ders , indien men’er de drie Sonen Noaehs by voegdJ foo fullender meer

dan Twee-en_tfeventig zijn. Ten zy men met Sahanus wil verfieren, dat

defe felfs ook verfcheide Talen hebben gehadt5 namelijk de eeríle5diefe

van haar Vader l\oach hadden geleerd, en een andere ‚‚ daar in fy haar

Kinderen onderwefen en heilfame vermaningen gaven 5 gelijk Torniel.

lus gevoeld. Eindelijk merkt Bochartus aan dat javan en Elrfa de {elfde

Taal in Griekenland hebben gehad 5 in Egipten Misrajirn en Patrafius ,
inwoonders van Thebaidus 5 in Syrien Aram en Низ 5 in Arabien de

De Talen meeíle Sonen Chus met deJeítanen Sec. En foo laat hy 1, al defe afge.

°P mi? als. fneden zijnde , nauwlijks dertig Talen over. Hieruit werd noodfaaklijk

3131122“— beíloten , dat де Oorfprong-'l alen veel weiniger geweell zijn als men

brîgî‘ gemeenlijk oordeeld: te meer , dewijler hedendaags nocfh weinig ge

vonden werden , en dat de meefie uit vermenging voortgekomen zijn.

Voorwaar het is God genoeg geweefi , in den Toeren-bouw van Ba-‘

Waarom bel, foo grooten Verandering te weeg gebragt te hebben , datfe malkan—

äîo’izîilâll‘ der niet konden verfiaan , en in ’t werk niet voort en gingen. Ookis het .

niet enheefr Mofes voornemen niet geweeíl, al de Talen en Volken van de gantfche

“Ищут Weereld te tellen 5 maar alleen de voornaamfle , die de Joden _, voor

welke hy doe fehreef, naburig waren. En daarom befehrijft hy het Volk

Сапаап van Chanaan feer nauwkeurig; en haar enge Landpalen werden net aan— _

Ш Weekend, Om dat de lfraëliten dat Land íbuden befitten. Doch andere,’

befcbreven. fchoon feer groote Volken 5 heeft hy 5 of t’eenemaal verfwegen ‚ of al...

leen met een woord aangewefen. De woorden van Mofes , Genefis 10.31.

Dit zĳn Semi', Cham: муар/уел- Jonen 5 na hare h'úùrgefinnen, na hare‘

Spreken, na bare Landfehappen, na bare Vомеге” .- hu 'udn de/è del

l/olken ‘verdeeld op de Aarde na den Vloed: geven alleen te kennen, dat

die Volken en Huisgefinnen van die Voor-Ouders geboren zijn, en ver—

fcheide Talen hebben gehad 5 doch niet dat yder een eigen en van den

kêînmfl— anderen verfehillige {виде hebben gehad. Insgelijks als’er Eílh. 8. 9. ge—

fegd werd, dat de Overflîe van Ahafueros hebben gefchreven tot de 120

Landfchappen, volgens de Tale en de Schrift ’vang’der Landfi‘bap ‚ foo

kan daar uit alleen getrokken werden , dat’er verfcheide Talen der Land—

fchappen zijn geweeít , en verfche'ide wijfen van fchrijven; maar geenfins,

dat yder Landí‘chap juill een byfondere Tale of wijfe van fchrijven fou

de toekomen. Ook kan uit de plaats , Deut. 32. 8. Dat God de Palm

der Vol/zen heeft gefield volgens het getal der Engelen, (foo fegd de Griek—

Гс Text; maar , der Jonen [fraëls Praat in de Hebreeuwfe) niet befloten

werden
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werden dat het getal der Talen net 70 of 72 is geweeil : dewijle ons Ómdatdc

het getal der Engelen onbekend is, en over het getal der Sonen lfrae'ls

getwiíl werd. Maar daar uit blijkt alleen , of, dat God de Landen en tète: zijn,

Kijken door de Engelen bell‘uurd, gelijk vele uit Daniel beíluiten 5 of

dat Ну de Aarde onder de Menfchen verdeelende, foo een Landfchap ook onfe—

voor lfraël bewaard heeft, als hy tot hare Wooning dienitig oordeelde, kc“

gelijk Bochartus feer wel verklaard. Het gene nu fommige bybrengen

van de 70 Difcipelen , en van de 70 duifenden Engelen Sec. nadien

fulks flegts enkele giilìngen zijn fonder eenig bewijs, foo behoeven wy

die ook niet te beantwoorden.

Soo-hebben wy dan nu bewefen , dat de Hoeveelheid der eerile Talen

niet net en kan bepaald werden : En dat het getal der gene die van de eer—

‘ ile zijn voortgekomen noch onfekerder is, dat toond de oneindige ver

menging en verandering der Talen , die noch dagelij ks aanwai’c. Plinius

verhaald , dat Mithridates de Koning van Pontus , 22 Talen heeft e— Мытная

fprooken , en dat hy ook even over foo veel Volken heerfchte. Home

rus fchrijft ‘dat’er Volken van veel verfcheide Talen in den Trojaanfen welke’hy

Oorlog zijn t’faamgevloeid. Van de Koopí‘rad der Colchen , Diofcaria imam.

genoemd, (welke nu woell is ,) fegd Temil’tokles , datfe eertijds foo

uitmuntend geweefl: is, dat’er 300 Volken, verfcheide Talen í‘preken

de, te gaar plagten te komen om te handelen : En daar van verhaald Plinius, nm zĳn

dat den handel daar gedreven is door 120 Vertalers. Indien’er foo veel ‘r’liäiîtîiiâ

verfcheide Talen geweeít zijn van de Volken digt by defe Stad , hoe veel 1;, дата?

moetmen denken dat’er in de gantfche \Veereld geweeíl zijn Э Daar is

een die de Talen der geheele Weereld brengd tot het getal van 4.00 , 400 Talen;

doch hy flaat’er feer vele over, en vele die maarinuitfpraak verfehillcn ‚
field hy als verfcheiden Talen. Dat’er dagelijks veel Ifalen van nieuws

te voorfchijn komen , die te voren niet geweeí‘t zijn , merkt Garopius

Becanus aan. In Europa , alleen het minite deel der Weereld, zijn veel

Talen van nieuws voortgekomen : geheel Griekenland met al fijn Eilan

den, Spaanjen ‚ Vranknjk , Engeland en Italien met haar naburige Ei— Veel Та

landen gebruiken nieuwe Talen , die opgekomen zijn na de verdeeling 1:2“;“5‘1'

van ’t Roomfe Rijk, door vermenging of verwerring met andere Talen, г ‘

of uit andere ooríaken. Daar werden dagelijks noch vele Volken ont
dekt , behalven de gene die onbekend blijven ,Welkev foo verfcheiden

zijn in Talen , als de eene Afpunt des weerelsvan de andere afgelegen is.

Hoe veel Volken zijner in de Atlantife weereld en by de Zarmaten?

Wie fal ons durven {eggen hoe veel Talen daa'r zijn in de onbekende

Zuider weereld , en in andere onbekende plaatfen? \Vy beíluiten dan

met de woorden van den felven Becanus en feggen; dat qffomnnge durven

bepalen hoe fveel Talen dat’er eertijds дешев]! zĳn, ofпос/о ‚zijn, гаер! egter‘

тете” dat’et niemand bekend is ; en dat’er ons ook aan ’t getal niet heel fveel

gelegen leid.

lN‘iet te min, de Geleerde agten dat’er onder de Talen die ons bekend

zijn , eenige moeten gehouden werden als Oorfpronklijke Talen, van

welke de andere zijn voortgekomen. Eerfl de Hebreeuwfe, van welke af- Watmcn

gekomen zijn de Chaldeefche ofSyrifehe,de Chanaanefche,de Punifche,de ‘

Arabifche ( die heden alderwijdít door de Weereld is verfpreid) de Ar Ее Talen

m6flíf€hc‚d€ /Etiopifcheßn ten deele de Períifche. Ten tweeden de Griek- ШТ heu’

fe, met haar verfcheide Uitfpraken ‚ foo de’vijf gemeene bekende , als De Нс—

ook andere, die door verfcheide Steden‘en Volken, na by Griekenland b‘°°““"è’

cn Griek

en daar het Griekí'e gebied te Vooren bloeide , met‘andere gemengd, aha-„L

ver»
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Egìpîìft—hc’ verfeheide Talen heeft vooitgebragt 5 gelijk de hedendaagfe Egiptifche,

“А" die шеей uit de Griekfche en uit de oude Egiptifche of Coptii’che ge.

Lariinffhc boren is. Ten derden, de Latijnlclle Tale , onder welke behooren de

ТШ' ver—ouderde Taal der Volf‘een , Samniters , Hetruí‘cen Src. Als ook de

Taal die ten tijde van Cicero , Cœfar, Plinius en andere, in haar to

punt was: Infgelijks de hedendaagí‘e verdorvene Talen , die door de over

" itrooming der Gotthen en andere Barbaren gefchied is 5 als de Italiaan

ÔDP’ÍÎGOE‘Ë— fche , Spaanfche , Franfche Sec. Ten vierden de Hoogduitfche Tale,

¿if с waar uit voortgekomen zijn de gemeene Hoogduitfche , de Switferfche

feer na by de oude Hoogduitfche komende; de Swabifche, \Veílphaal—

(che, Ooitenrijkfche , Nederlandfche en Cimbrifche 5 onder welke de

Sweedfche , Deenfche, Noorweegfche , Engelfehe en Gottifche geree.

. kend werden. Ten vijfden de Slavonifche , lich feer wijd door Europa
` )c а ' en Alia uití‘rrekkende 5 onder welke behooren de' Dalmatifche , Mosko

vifche , Vl/andalifche , Kroatifche , Boheemfche , Poolfche, Littauíche,

en andere der felfde uití‘praken. Geíher’us teld in Mithridates tfeflig Vol-Y

.ken die dele Taal gebruikten. Ten fesden de Tartarilclle Taal, die wijd

' en breed door het Noorden gebruikt werd 5 daar toe veel oude Europi.

fche en Afiatifche Talen moeten gebragt werden , indienmen Boxhor.

nius mach gelooven; alsde oudeFranfche en Engelfehe , welkers overblijf—

fels men inWalles en in de oude Spaanfche en Turkfe noch vind бсс. Ten

Chïmfchc fevenden , eenige voegen hier by de Chinefche Taal, onderfcheiden van

ТЫ" alle andere Talen des Weerelds , foo in woorden, die alle een-fyllabig

SchrijF-tee- zijn , als ook in Charaíters of Schrijf—beelden , die geen Letters of Letter.

kundige woorden, gelijk in andere deelen des Weerelds, maar de faken

van groot . felfs aan ’t verfiand vertoonen: waaromook haar getal van fommigepver de

3mi' honderd duifend werd uitgebreid. En offchoon defe Taal in verfcheidene

‘ verdeeld is , foo dat de lnwoonders der eene Provincie de andere niet

konnen veritaan 5 egter gebruikenfe alle de felfde fchrij f-teekens, diefe ook

Chincl‘en alle ‚ om datfe van de faken ontleend zijn , verí’taan konnen, felfs die dingen

вшить die in een onbekende Tale ten opfigt van haar gefehrev‘en zijn 5 de..

Singin“ in wijle fy het gebruik harer Sehrijf- beelden , volgens fekere en ontwijf— ‚

Ёж: lm- felbare overblijffelen der Hiítorien , van omtrent de Sond—vloed af‘

(âiiälleìd leiden 5 want i‘y overtreffen de joden uitgefonderd , alle andere Volken

‘lËIICl‘i‘ìe‘ yin fekerheid en oudheid hares Volks. En nadien fy nauwlijks eenige ver—

fm TM' menginge van Tale of Zeden met andere Volken hebben (want vol

ens een oude Land- wet vermijden fy alle omgang met andere men

{chen} 'foo fchijndmen daar uit te moeten afnemen, dat haar Taal een van

_ de Talen is, die tfedert de Babelfche Verwerring overgebleven is : ten zy

men defe met fommige _, voor een geheele nieuwe vindin‘r wilde hou

den, die niets met andere gemeenof daar van ontleend heeft 5 dat moeye

lijk om bewijfen is. ‘

chgîrîgc Nu gelijk alle ‘Ondermaanfche dingen in een geduríge verwifl‘eling zijn,

foo is niets meer verandering onderworpen als de Talen : want fy dwa

len gelijk Lipfius fchrijft , die gelladigheid foeken in een ongeítadig

БОСЫ ding : Egter erkend hy eenige geíladigheid door de Letteren ingevoerd

te werden, als zijnde de eenige getrouwe bewaarílers der dingen : want

drrT‘ìlsn- dat de Hebreeuwfehe , Griekfche en Latijnfche Talen volherden , ge

fehied door de Boeken en Letteren. Doch dat daar in nochtans, foo ten op»

figt der buiging , uitfpraak en beteekenis der woorden 5 als ook in het

maakfel en Hiram-koppelen der Letteren , merkelijke veranderingis ge

fehied , fal die gene ligtelijk ontwaar werden , die de oude afl‘ehriften,

. voor—
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voornamelijk van over duifend jaren gefchreven , metdehedendaavfche

befchreve of gedrukte Boeken vergelijkt ‚ en dat fienwe heel ligt in de
vvoornaamlle Тalen. Hoe de netheid der Hebreeuwfche Taal vermin. НеЬгссш

derd is kan daar uit afgenomen werden , datfe in de tfeventig —jarige ge—

vangenfchap foodanig met het Chaldees is vermengd, datfe niet meer de тмина. -

Moeder—Taal was , maar door vermenging en buiging in de Syril’ehe ont

aard is : daarom werd nergens , als alleen in ’t Oude Teftament , fuiver

Hebreeuws gevonden. Doch na dat de Joden onder de Grieken en Ro—

meinen gekomen , en in verfcheide Landen verl’croid en weghgevoerd

zijn , foo is de Hebreeuwfehe Taal door woorden van byna alle Talen

bedorven en vermengd , gelijk blijkt uit die verwerden melt-hoop der

Rabbinifche Taal, en voornamelijk uit den Talmud, welkers ítijl wan— уводим: .

fchouwelijk en by na uit alle Talen vermengd is , en geen gelijkenis nauw- ¿im? [c

lijks met die van den Bybel heeft. ‚ - mil c“ ¿in

Alle het gene wy van de Hebreeuwfche Taal gefegd hebben , kan ook

van~ de Griekfe gefeid worden 5 namelijk datfe veel van haar oude fui- Griek@

verheid heeft verlooren , en in velen Barbaars is geworden : Soo dat de ìïllfis"

emeene man de Lithurgien van Bafilius en Chryfofiomus , die open— mim ge

`gaat in de Kerken gelefen werden , niet en verfiaat 5 gelijk ook de Geleer- ыт‘“

де , die het oude Grieks gewoon zijn , met het gemeene Grieks groot

fpel hebben om te verflaan. Hoe veel de oude Griekfe fchrijving van

de hedendaagfche verfcheeld , toonen de feer oude hand—‘fchriften; gelijk

deverflen van Callimachus,\velcke Angelus Politianus heeft uitgefehreveni

En het Alexandrijns affehrift van de Griekfe Overfetting , met Letters

van een duim-breed gefehreven, feer veel van de hedendaagfe verfchillen—

'de : en dat fonder eenige onderfcheiding der woorden, of lees-teeken`enJ

diewe in de Scholen, afpiratien en accenten of by—klanken gewoon zijn

te noemen. Den Geleerden Breerwodus merkt uit Crufius en andere aan,

dat’er'verandering is gefchied niet alleen uit een vermenging van vremde

woorden , maar íelfs 1n de oorfpronklijke en meeíl eigene woorden ; en dat

ook in de Boeken van Cedrenus , Nicetas en andere Geleerde Grieken

lang voor den inval der Turken , teekenen van woefiaardigheid zijn. Doch

fulks is niet ontílaan uit de overí’crooming der Gotthen , die nergens in

Griekenland getoefd hebben , nochte aldaar met eenig volk zijn veree

nigd д maar ten deele uit de verwiíl‘eling van alle dingen , die de vertee— Hoe ¿è

rende tijd in de Talen allengskens te weeg brengd: ten deele uit de ver— Ёж?“ is

voering der Rijks-Proel , die veel Latijní‘che woorden in Griekenland неметь:

heeft overgebragt. En voornamelijk ook uit florcligheid der Grieken felfs

en veranderlullî, de woorden verkortende, verwerrende, de Klink—letteren

en Diphtongen oftwee-klanken anders uitfprekende , en de lees—teekenen

ofbyklanken verplaatfende. j

Dat nu ook de Latijnfche Tale ’t felfde lot gekregen heeft , blijkt uit sukkçiing

Qintilianus , welke fegd dat de veríTen der Salrí’che Prieíters van Numa

te gaar geileld , nauwlijks te verfiaan zijn. Infgelijks betoonen de Wetten

der хп Tafelen , die Fulvius ’Urfinus heeft vergaard en met de eige

Woorden der Tien Mannen en Koningen verhaald , hoe ver de oude

Latijnfche Tale van de nieuwe is afgeweken. Polybius getuigd dat de Be—

ding—regelen van ’t verbond tuflchen de Romeinen en Karthaginenfers

gemaakt korts na de affchafling der Koningen; nauwlij ks konden verflaan

worden van de Geleerde fijnes tijds: want fchoon {у liefhebbers deroud- нет]: ш

heid waren,egter waren’er nauwlij ks dry—honderd vij frigjaren tufl‘chen bei- мы: Ко—

den verloopen. Men kan heden te Romen noch een Kolom in ’t Kapi— ISE.“ 1“‘°’

C tolium
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tolium fien in ’t Huis der Bewaars-Heeren ‚ de Gebe/¿te genaamd , van

wegen de Schips -.. Nebben met welke {у vercierd is ter gedagtenis van

Drufilius Rooms Burgermeeíìer, die in den eerílcn Puniíchen Oorlog,

de Zee-firijd tegen de Karthaginenfers won _, en niet meer als honderd

vijftig jaren voor de tijden van Cicero gemaakt is , wanneer de Latijnfche

Taal in haar meeíle bloei‘tijd was , die nochtans feer verfchillig is van

Cicero, gelijk uit haar vergelijking blijkt, en by Breerwodus aangetoe.

kend is. Men liet daar dat de Letteren met malkander verwifl‘eld werden,

fiellende C. voor G. E. voor O. en voor U. en fomtijds voor E. En de D.

werd aan het einde der woorden toegeworpen. Doch in het Boek van

acobus Laurus _, genaamd De Glam van de Oude Stad Ro;mm ‚ werd het

felve Opfchrift volkomener gefchreven , beneffens de regte afbeelding

der Kolom , als mede in andere Boeken die van de Roomfche Oudheden

en Bouwpralen handelen. `

Oorfprong Seker geleerd Man wil de oorfaken van de groote verandering in de

iiîiiiiuiiil‘lc Latijnfche Tale, welke korts na datfeItot haar topîpunt was gefteigerd,

Latijngl‘che gevolgd is,ten deele afhalen van de menigte Slaven,d1e de Burgers dikmaal

Tal' in getal hebben overtroffen , en welke beneffens veel vremdelingen uit alle

Provincien te gaar vloeyende , volgens het getuigenis van Ifidorus, veel uit—

heemfche woorden hebben medegebragt: foo dat Tertullianus (die onder

Septimus Severus leefde) de Romeinen verweet , datfe haar Voor—va.—

ders Taal hadden de fak gegeven; doch niet alleen uit vermenging der volk.

plantingen , maar voornamelijk door de Gotthen en andere Volken, die

in de vierde Eeuw als een firoom Italien en andere Wefierfche deelen

des Rijks hebben overloopen : door welke vermenging de Latijnfche

‘f Taal , te vooren al van haar fuiverheid afgeweken , noodfaaklijk ver.

baf’terde. Wat ramp de geleerde Talen is overgekomen , werd in andere

Talen veel klaarder gelien : gelijk de Duitfche , Franfche , Engel.

fche 8cc. die in de tijd van drie of vier honderd jaren foo grooten veran—

dering hebben ondergaan , dat fonder lang onderfoek of hulpe van een

aanteekenaar, niemand de oude Gedenk-i'chriften des Vaderlands ver—

fiaan kan. En indien yemand nu foo fprak gelijk onfe Voor—vadeis

voor weinig eeuwen gefprooken hebben , hy foude buiten twijffel uit

gelacchen werden.

Oo‘fiwk De Geleerde‘Bodinus wil dat defe verandering ontílaat uit driederlci

123351?" oorfaak. De eeri’te is in ’t verloop der tijden felfs , daar door niet alleen

du Talcn— де Talen, maar ook alle andere dingenveranderen. ‚De tweede is de ver—

menging der Volken en Volkplantingen : tot bewijs hier van diend Ita

lien en Griekenland , welcke foo veel eeuwen de fuiverheid der Talen

hebben behouden : doch hedendaags zijnfe foo ver afgewiíTeld , dat

noch de Latijn-felle , noch de Griekle Taal ooit op die plaatí‘cn fchijnen

geweeí’c te zijn. De derde oorfaak is gelegen in de oord des Landl‘chaps:

en het lult ons defe algemeene oorfaken , (tot welk al de andere eenig

finds konnen gebragt werden) wat verder uit te halen. Eerltelijk dan gelijk

‘ alle dingen , foo veranderen ook de Talen. De Menfchen veranderen,

де Zeden , de Spreekwijfen , de Gemoederen en de Kleeden veranderen.

De eenvoudigheid der Talen , en de oude eenvoudigheid der Woorden

in alle ontmoetingen veranderen. De fin'lijkheid der menfchen walgd aan

de gewoone woorden , even als de Tong aan de dikwils genoote Spijs;

Menf‘chen еп daarom fnakkenfe na verfcheide en nieuwe woorden. En nadien de

Taal in de eenfiemmigheid en ’t gebruik der Volken beílaa‘t , daarom

genegen. werdfe om veelerlei oorfaken , gelijk de gemeene man veranderlijk is,

ook
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ook veranderd. Want niemand kan , gelijk Bibliander fegd , het Volk

een Wet fiellen om dus of foo te fpreken. Daar op paft het feggen van

Pomponius: G_y Ca’far koud de menfehm het Borger-regt шлёт/т, doe/o

met deWoorden .‘ Beítrafl‘ende de vleying van Atejus Kapitonus , die gefeid

had 3 Dat Сие/211“ de ongerijmde en on.R00mfe/Je Woorden totgoed Latĳn kon

de maken. Daarom fegd Cicero in fijn Orator ofReden—voerer : Het e

bruik 'van n@reken heb ik het Volk toege/iban , maar de ‘wetenfehap heb ik

'voor my bewaard. En de Poëet : Daar ‘werden 'veel woorden herbooren,

die vergaan waren, enfallen vergaan die nu in agting zĳn, wanneer het

gebruik jbl wellen, by welke de may en het regt en de rggtjnoer‘vanfpreken

u'. Het is feker , dat de woorden gelden gelijk de penningen , alleen

door het gebruik. En nadien in ’t-geluid en in de uití‘praak der Letteren

niet weinig is misgetafi ‚ voornamelijk van de gemeene man , foo werden

de woorden ligtelijk veranderd : Want van een quade uitfpraak ontílaat

een quade fchrijving, en een quadc fchrijving fet de mifgreep aan de na—

komelingen ligtelijk over. Hier op paft het {eggen van (huntilianus;

namelijk _, Dat de Letterkunde de gewoonte diend en daarom (Шиш!!! fueran

derd werd. De Zeden en Verfianden brengen ook groote verwifl‘eling _voortref

in de Talen : de nieuw- gevonde dingen , tot felfs een nieuwe fnofvan iiiiädä‘ak

Kleeding toe ‚ moeten nieuwe woorden toegepaít werden: ook is’er nood— аспида

{aak en naukeurigheid in gelegen om in koníłen en wetenfchappen eigene "’ de

woorden uit te vinden. En of fchoon het getal der woorden eindig en ‘

feker is ‚ egter is het getal der faken onbepaald. Hier uit is in de Griek.

fe Taal, die de woorden—rijkfie van allen is, (egter fonderen eenige noch ‚

de Arabifehe uit) foo een groote verandering ontí’taan. Geen wonder

dan dat het [elfde lot de Latijnfche , die enger en met meerarmoede be—

laden is gelijk Seneca {preekt , ook overgekomen is , welkers woorden vijf

honderd duifend van Varro opgeteld zijn ‚ daar de Taalkundige nauwlij ks

meer als vijfhonderd wortels der Hebreeuwfche Tale tellen.

De tweede en ware oorfaak der Taal—verandering werd door de dagelijk— TPR@

fche ervarenheid van шеей alle Talen beveiligd; want fy gefchied door ’ÎÎÄIÎÏÂÎ

de naburigheid van andere Volken , door Volk—planting , door Gods— dating

diení’t , door vordering in de Konflen , en voornamelijk door de over

winnende \Vapenen. Het is openbaar dat door die dingen niet alleen Invoering

groote verandering in de Talen is ontítaan ‚ maar ook dat’er nieuwe Ta— fëîc‘l‘lmm‘

len , verfchillig van de voorgaande, daar door op de baan gekomen zijn. ‘

Duitsland heeft tot fijn naburen de Italianen , Franffen , Dalmaters,

Ifiren en Slavonen , uit welkers woorden de Duitfche Taal is te faam

gefteld : foo dat de meefie die een vermengde Taal fpreken , niets en

fchijnen te fpreken. De Volk—plantingen der Tufeen die door de Frauf

fen Italien waren uitgeboníì , en der Franffen die in Duitsland zijn

vertrokken ‚ hebben een derde flag van Tale ingevoerd , die van haar

beiden verfchillig was. Spaanjen ‚ dat van de Romeinen , Mooren en

Gotthen overwonnen en bewoond is ‚ heeft een Taal uit al die Talen te

gaar gemengd. Soo is het hedendaags Frans een mengel-moes van het in Enge

oude Frans cn Latijn. Wilhelm den Overwinnaar van Engeland, heeft lĳf“

met fijne beheerfching de Franll‘e Taal in Engeland gebragt , en belafl: , D'Om-4

dat de Wetten en Gerigts-gedingen daar in fouden befchreven en uit. Z'iïnnygäw

gevoerd werden. Soo dat de Engelfche Taal uit het Latijn, Deens , идент

Saxifch en Noormans te gaar gefield , van Gefnerus voor allermeeí’r ge— 5511212"!

mengd gehouden werd. Ja het is ook шеей alfoo gebeurd , dat d’over- nieuwe

winnaars met hun gebied ook. hare Taal de ‘overwonnene hebben opge- “310ch
dr .C 2 dron- ongcn
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drongen: meenende geen heerfchappy over defelve te hebben, indienfe

ook niet over de Talen heerfchten. De Grieken zijn hedendaags me‘

nigte van woorden aan hare Heeren de Turken verfchuldigd. De Egip-‘

tenaars hebben van Alexanders tijden de Griekfe Taal met de hare

yvermengd , als ook het Grieks A B С, aangenomen , met byvoeging van

_eenige weinige harer Letteren , om dingen uit te drukken, daar toe de

Tgfin* Griekfe Letters te kort fchooten. En niet alleen der Grieken overwin

danig еж ning ‚ maar ook hare Volk-plantingen en de oefl‘ening der Koníten en

verfP‘Kid- VVetenfchappen hebben haar Taal wijd en zijd verfpreid: foo dat het gant

fche Ool’ten , volgens Hieronymus ‚ de Griekfe Taal gebruikte : welke

nochtans na de overfirooming der Saracenen over al ofbedorven oft’ee

Romeinen nemaal vergaan is. De Romeinen waren volgens Auguítinus , t’eene—

kigî‘àe‘lâä; maal daar op uit , om tefl‘ens haarzTaal en haar Gebied uit te breiden;

aar Taal want alle Befendingen , Appelleringen , Pleidoyen en andere Onder‘

Ё; handelingen der’ Landfchappen in den Raad , moeiten in de Latijnfche

tcmaltcn. Taal gel‘ehieden. Dion Caflius verhaald dat in Griekenland een aan

fienlijk man door Claudius uit het getal der Regters is uitgefchrabd,

om dat hy geen Latijn en kon. Gelijk mogelijk ook dien Pleitvogel

Tcrtullus daarom van den Hoogen—Priefler Ananias , en de Oudfien des

Joodfchen Volks tot een Taals-man genomen wierd, om den verklaag

den Paulus voor den Roomfchen Stadhouder Felix in de Latijnfche

Tale te befchuldigen , als men lefen kan Hand. op ’t vier—en-twintigíte

Kapittel. Door ’t welke , by aldien het algemeen waar is, dan ook die

gene in haar gevoelen gefiijft worden ‚ welke daar meenen , dat den

soâh‘k'âcr Roomfchen Rigter Pontius Pilatus (die in Iudea als Stadthouder van

¿mig? pi. den Keifer Tiberius gefield was , en fittende binnen Jerufalem over het

im“ i“ ’F Hals- gerigt van den Saligmaker Jefus , die de Joden van kant wilden

OÎCÎ’ÎÉÎ‘ hebben) geen andere dan de Latijnfche Taal in dat Pleidoy gefproo

Chrifglw __ ken heeft, fchoon hy hem mogelijk wel anders en buiten de Vierl‘chaar

тайги: met de Joodfche , Syrifche , of liever Griekfe Spraak van die tijd, ‘

Ёесй. behielp.: invoegen datdan defelve Pilatus, wanneer hy op de betuiging

. die Jefus voortbragt , namelijk Dat hy in de weereld gekomen was, om

van de waarheid делирий te geven, Joan. 18. 37. hem ernl’tig afvraag

de , Wat 1": waarheid г Ну fulks in de Romeinfche Taal , niet waar—

fchijnelijk anders heeft konnen voorfiellen , dan met defe woorden,

QU 1 D E s T v E R 1 T A s г Welke woorden in de Evangelil‘che Hilto

rie foo aangeteekend , van‘ieenige fchrandre verfianden , dieper ingefien ,

“Фиан- hebben aan den dag gebragt, datfe door Letter-verfchikking, en fonder

aardmeLct- . _ _

„Наги, een eenige by of af te doen , ook defe woorden lllthVCl'CIl; E s T V I R

ring ор QU I A D E s T 3 dat is , Het И eenMan die daar (tegenwoordig) alt ,- name

_ liijefus , die daar voor den Rigter Pcond om veroordeeld te worden , was
n D Е W A A R H E 1 D 5 even gelijk hy op een ander tijd van hem felfs

getuigd hadïdat hy was de Weg, de Waarheid en het Leven. Wie fag

ooit aardiger de gelogte Waarheid in de mond geloopen , ofeen Letter

Verfetting foo gelukkig tot de faak uitgevallen? Den I—ieidenfchen Pilatus

vraagd domlìnnig weg, Wat 15: Waarheid ?en liet hy antwoord te gelijk on

De Room- .wetende hem felve en ons , met de eige Letteren die tot volkomenwoorden

ЁЁЮЁ‘Ё‘Ё' gefchakeld betuigen , dat het delen J E 5 U s was, die voor heml’tond:

Krijgs- ’t geen een opmerkend gemoed nader by hem felven mach overwegen.

Ëlì‘llfook Dat nu ook de Romeinfche Hopmannen , en Krijgs—Overíten , de

de спек. Griekfe Taal in eenige der bemagtigde Landfchappen gefprooken heb

а- {fr} ben д fchijnd te blijken uit Aötor. 2 1. 37. daar den verklikten Paulus,

ver i.
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die anders een Hebreer of Joods Man van Tarí‘en was , den Overíten

der Roomfche befetting , in de Griekfche Taal aanfpreekt 3 waar over

hy fich als verwonderd houdende, (om dat hy hem voor eenen anderen

Egiptifchen Muit—maker aanfag) hem afvraagd; Kamiу Griek: ‚9 Waar

uit dan ook fommige willen bcfluiten , dat den Voorfpreker Tertullus,

waar boven van gerept is , niet in de Latijnfche‘; maar in de Griekfe

Tale, den gevangen Paulus by den Stadhouder Felix aangeklaagd heeft.

Andere wederom houden dat defen Tertullus een Rooms Regts—gclecr.

de zijnde, immers Latijn‘gefprooken heeft, volgens de gewoonte inde

Romeinfche Vierfeharen gebruikelijk. Doch dat de Romeinen ander—

finds foo geheel vies {van de Griekfe Taal niet en zijn geweeí’c 5 blijkt

felfs uit eenige Roomfche Penningen en Pronk-‘Beelden , die ons met

Griekfe Opfchriften voorkomen. En ook is het Opfchrift boven het

Kruis van den Saligmaker in de Hebreeuwfche , Griekfe en Latijnfche

Talen gefchreven , om dat die drie Talen in ’t Roomfche Gebied de be

kendfie waren , en niemand binnen Jerufalem was , of hy verí’tond ten

mini’ten een van defelve. Of nu egter uit het begin van ’t gemelde voor

val af te nemen {taat , dat de Romeinfche Bevelhebbers weinig of_niet

in de Joodfche Spraak ervaren zijn geweefi , voorwaar dat foumen eenig‘

finds twijfl‘elagtig mogen houden : want als Paulus , fiaande op de trap- Rome».

pen van ’t Kalleel daar de Roomfche befetting lag , fijn verantwoorde

lijke aanfpraak tot de Joodfche Schare in ’t Hebreeuws dede , foo en Joodfizhc

fchijnd het niet dat den Overí’ten fulks heeft konnen verfiaan; want het m"

volk met grammen gemoede tegen Paulus uitvarende , riepen onder het

afleggen van hare Kleederen , en onfinnig fmijten en werpen, dat hy ter

dood moeí’c; waar op den Overften goed vond hem nabinnen te doen lei

den , en met fpannen en geeíTelen , de reden van defen oploop uit te perfen :

welke voorbarige firafie Paulus egter ten deele op fijn Burgerfchap af—

keerde. En foude na fommiger gevoelen , defen Overí‘ten dufdanigen

harden behandeling op ’t onfeker ‚ foo ligtvoerig tegen Paulus niet om

dernomen hebben , by aldien h de waarheid van fijn mifdaad , uit fijn
eigen aanfpraak tot de Joden , {lelfshadde konnen afmeten. Dus ifl‘et dan

noodig geweef’t dat Paulus , na foo veel fukkelings niet konnende door

den _]oodfchen Raad _, by de Roomfche Bevelhebbers genoegfaam ge—

doodverwd worden, eindelijk door gemelden Tertullus , die denJoden

als een Tolk diende , voor den Stadhouder Felix ‚ verklaagd wierd;

_ op dat dien Regter goede kennis van alles foude konnen hebben : ge

lijkmen uit den gantfchen draad defer ‘opmerkelijke gefchiedenis in

de feven laatfie Hooftítukken van de Handeling der Apoílelen , niet

duifierlijk kan afnemen.- En of fchoon wy uit vers 4.0. van Kapittel 21.

hebben gefeid , dat Paulus tot den Joden in ’t Hebreeuws fijn aanfpraak

dede 5 egter meenen de Geleerde Uitleggers , dat hy in ’t Syrifch ge" Paulus

fprooken heeft , daar alleen d’Hebreeuwfche genoemd , om datfe daar

mede groote gemeenfchap hadde 5 en overfillks voor eene Taal gehou

i’den wierd. Want het Joodfche Volk na de Babilonifche gevangenfchap P‘°° °“"

door het gewoonlijk omgaan met de Syriers en Afl‘yrrers’ , hadden de

fuiverheid van de Hebrecuwfche Tale , t’eenemaal bemorfi en ver—

mengd ; alswe elders uitvoeriger hebben aangeteekend. Vorders foo blij kt

hier ook eenigfinds uit , dat de Romeinen egter de Talen der eige Pro—

_vincien niet geheel hebben konnen uitroeyen , dewijle in Europa , Ьсь

halven het Latijn , noch veerthien Talen over gelaten zijn , die Scaliger de

Moeders van de Europifche’Talen noemd , en die van de Romeinen

С 3 waar—

Rhijnclijk
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waarlijk niet veel verandering geleden hebben 5 namelijk de Yerfche

Taal, de Kantabrifche , de Arabifche , de Finlandfche , de Teutonifche,

de Couchiniaanfche , de Slavonifche , de lllyrifche ‚ de Griekfe , de oude

Epirotifche , de Hungarifche , de Tartarifche en diergelijke. Ja het is

feker dat al defe Talen (uitgefonderd het Arabifch , en foo fommige wil

len het Hongers) geweeít zijn in Europa,en wel de meeíle binnen de Palen

van ’t Roomfche Rijk, felfs doen dat noch in {land was.

De Talen Vorders is openbaar dat de Talen niet alleen veranderd zijn , door

Щи 0019 geweld van Wapenen , maar ook door de Gods—dienfl: en eerbiedi heid

äìrâfïmg der Heiligdommen : want men fret dat met de Mahumedaanfche Ëyge"

Gods- loovigheid de Arabifche Taal door gantfch Afien en een groot gedeelte

13%; van Europa en Africa verfpreid is. De Rufl‘en en andere Volken , die de

geworden Chrií’celijke Gods-dienflî‘van de Grieken hebben ontleend , hebben be—

nefi‘ens de Griekfe Letters , gelijk uit het A B C van Cyrillus blijkt,

ook veel Griekfe woorden by haar Taal gevoegd : doch al waar de oor—

faken der Taal-verandering niet en zijn , daar fietmen ook dat de In

woonders haar oude Taal fonder merkelijke verandering behouden; na

melijk daar de Vremdelingen en Koopmanfchappers , by gebrek van

Waren , niet genoodigd werden, gelijk in woeíle en onbebouwde Landen,

daar de Volken onkundig in de Konllcn en Wetenfchappen zijn. En

daar van is ’t dat het Bergagtig gedeelte van Spaanjen , ’t welk van de

Romeinen, Carthaginenfers en Mooren nooit is overwonnen , noch de

oude Cantabrifche Taal gebruiken. Het felfde verhaald Thuc dides

van de Atheners en van de Arcaders: Waarom fy haarfelven ook igen

landers , en de andere die in Taal afgewifl‘eld zijn, Bafiard-landers

of vermengde noemen. De Inwoonders der Epírifche Bergen behou—

bbcscí‘m‘ den noch de oude Epirifche Taal. En de Wals-Engelfchen of Cambro—

gfigm'ífgb_ Brittannen van de Saxen op het onbebouwd Gebergte gedreven , heb

Ъеп д'оидс ben de feer oude Brittannifehe Taalonvermengd bewaard , gelijk Camb—

Ì5;Î‚‘;_b°' denus fchrijft. Ja fy beelden fich in dat haar Taal nooit fal ver , gelijk
uit de verflen van Telefinus blij kt: hedendaags nochtans dooríaaîgemee

ner omgang met de Engelfchen , en door de opvoeding harer Kinderen in

Engeland , beginnenfe meer te neigen na de Engelfche Taal, en vermengen

veel Engelfche woorden onder de hare.

Derde De derde oorfaak der Taal—verandering werd beveiligd door de gene

PIÊÎÎCÎÎ‘ die volgens de gelegentheid des Lands ‚ en gematigheid des Logts,

апаыдп , haar uitfpraak veranderen : want het is aan alle Volken eigen, hoe meer

Ё???“ fy na_het Noorden gelegen zijn ‚ te {preken met de Confonanten of

Ciimaat of medeklink-Letteren , feer ruwelijk te gaar te pletteren fonder de Vocalen

Ёж?“ uit het binneníte harer Boríl , en door vake uitblafingen te onderfcheiden:

’ en fulks komt van de groote kragt der geellen en het geweld der geperí’ce

warmte. Want de Saxen , en al de Inwoonders aan de Ooit-Zee , {preken

by na altijd middel—letters voor dunne , geafpireerde voor middel—letters д

dufdanig zijn defe woorden , Pz'bì'mmponumfinum , in plaats van , Вт)

Vîld‘dd‘ пш [запит 'vinum. De Oofierfche Volken , namelijk de Hebreen , Sy—

m riers en Arabers , breken de woorden in haar keel. Doch de Weller

‘i’c‘ikîi‘ ¿C fche , namelijk de Spanjaarts en Italianen , brijfelen die tufl‘chen haar

° ' tanden. De Zuiderfche Volken , welkers warmte feer matig is, fpreken

feer fagt. De Noordfche en Duitfche Volken vormen haar woorden in

de Boríl : de Franfche in de Keel , in ’t Verhemelte en in de Borí’t:

Daarom fegdmen gemeenelijk 5 де Italianen {preken hoofdi , de Duit

fchen huil—agtig, de Fraanen fingende , en de Engelfchejuic ende. In’t

Boek
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Boek der Rigteren Kap. 12. if. 8. Werd verhaald, dat de Ephraimiten de Waaroîfi

Hebreeuwfche Letter Schin niet en konden fpreken , leggende жмет Ëíìïf‘gggĳ

voor уст/‚шт : daar over Kimchi fegd , dat mogelijk de Logt des Schibbolerh

Lands oorfaak is geweeí’r , datfe die Letter niet en konden uitfpreken: ge

lijk hedendaags de Lieden van Sarphat (dat is Vrankrijk) de Schin niet

. konnen fprekenj maar bijten defelfde af, even of ’t een 'Thau Rapb’atum

was: Bodinus brengd andere voorbeelden by , gelijk van Narbonne, daarfe» Штата?

а11е met een beflabberde Tong babbelen : Als ook in ’t Taurins Vale- gegoglvî'

дот , daar feiden de oude Sabiners Fwd‘um voor de'nm , Firenm voor Riga.

Hz'reum gelijk Varro fchrijfd. Infgelijks by de Vaí‘coners fegdmen H0

еш voor Faam, Hella; voor НИМ. De Parifianen en Orlieníers leggen

vol ens de wijfe der oude Hetruí‘cen , Valefiu’î en Fnfi‘m voor `Valenza
en SÍ'TWÍM. Doch al genoeg van de Verandering der Talen 3 wy willen

hier noch eenige dingen by voegen, die de nuttigheid en ’t gebruik der

Talen raken. ‚ y

Dat de kennis der Talen een groote weldaad Gods is , blijkt daar Ecníehcf‘i

uit , dat de Verwerring der Sprake een groot Oordeel was van den ver

gramden God : dewijle daar door de gefelligheí‘d van eenerleimenfchen иди.

en de t’faamleving wierde gefcheurd д ’t welk door de kennis der Talen

eenigfinds werd verbeterd. Want de ‘verfeheidenhez‘d der Talen "vervreemd

(volgens het feggen van Auguflinus) де eene menfth ‘van de ander .‘ en де

jtomme Beeflen van fuer/¿helden aart /ìlllen makkelĳker met den ander тег.

fellen , als menfcben ’van ’uerfehez‘de Talen : Soa dat den menfeh liever

metfijn hond или 12: ‚ als met een menfih van een andere Taal. En hier

mede Itemd ook Plinius over een; Vorders hoe veel de kennis der Ta- Kcnni"

len doet tot de t’faamleving _‚- blijkt uit den Koophandel, dewijl een Land 1521:",

niet alles voortbrengd’ : ook uit de Verbonden en Gefandfchappen tuf- nu“

fchen Vorfien , als ook uit de verre Reifen 5 Welke dingen alle fonder

kennis der Talen niet en konnen verrigt werden. Voor al is de kennis der

Talen noodig tot de Koní’ten en Wetenfchappen , de Wijs—begeerte,

Genees-konft Sec. en byfonder tot voortplanting der Gods-’dienft en regt

verí’rand der Heilige Schrift : Ja de kennis der Talen is als een fleu—

tel , daar door men de deure opend tot de verborgenfie Schatten der

Wijsheid aller Volken. Want alle wetenfehappen hebben de kennis der
Talen , in welke defelve befchreven zijn , tot een lvoorlooper : in'

voegen de gene , die de Talen veragt , alle Studien den oorlog fchĳnd

aan te feggen. Daarom hebben Pythagoras en andere der Оидепд on“ Wm ŕòé

der welke laatíte geweefl: zijn Plato , Eudoxus , Cnidius en Euripi— dvßiïfîie

`des ,in Egipten , Chaldeen , Indien en andere Landen gereifd , op datfe v'erí‘chcide _

eerít де Talen , daar na de Wetenfehappen fouden leeren, en dan bela'- mf“ im'

den zijnde met de \Vetenfchappen van die Volken,foo keerdenfe Weder na

~haar Vaderland от dat daar mede te verrij ken-want het Ooílen heeft Man—

nen gehad uitftekende in allerlei Wetenfchappen,van welke nu noch шеей

alle de wijsheid tot ons werd overgebragt. En of fchoon haar meeile Отек

Boeken in ’t Latijn SCC. zijn overgefet , egter hebben de Talen in welke de Sĳgjfijà‘jf,“

\Vetenfchappen eerfi befchreven zijn _, yets byfonders , het welk in de van haar

Latijnfche of andere Taal niet kan overgefet werden: fwant де wateren

[та/ген alderfoezj/t uit haar сете Born-ader opgehaald. liefen.

Hoe veel de kennis der Talen doet tot voortfetting der Chríilelijke Kennisdcr

Gods—dicníl en verfiand der Heilige Schrift, geeft ons het oplchrift bo- Talm- 39°

ven het Kruis des Saligmakers genoeg te kennen: welk gefehreven was,niet ËËLÄ‘Ë‘Ï

fonder verborgenheid , in drie Talen , en dat met Griekfe , Romeinfche’ а».

El} dicníl.
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Het Kuri- en Hebreeufche Letteren ‚ Luce 23. 38. welke Talen doe alderwijdfi

533232" с100г de Weereld verfpreid waren , daar door God die Talen als gehei—

met drie ligd heeft , om fijn Euangelnun door de “’eereld ecrit voort te ietten.

Daarom is den Apoftelen ook de gave der Talen medegedeeld: met welk

Hemels Wapen-tuig dcfe onervare en ongeletterde menfchcn de weereld

onder de gehoorfaamheid van Jefus hebben gebragt , en de verítrooide‘

Schapen van Chrifius ‚ die van de Joodfche fialle niet en waren , tot

Aardig? een Kudde vergaderd. En het gene de onfinnige Tooren—bouwers van

Babel tot een {trafl‘e was ‚ foo datfe dat trots gevaarte niet konden vol—

ьеЁ Тоо- trekken , is aan de ecrit-beginnende Kerk een groote weldaad geweefl;

“Teme” de Godlijke Voorfienigheid de faak foo befchikkend‘î , dat met hulpe

gâ- (iäe‘i’kc der verfcheide Talen Gods eeuwigdurend Huis , welkers top-punt tot

C1"'m' boven de Hemelen moet reiken _, is gebouwd geworden. En na dat de on

gewoone Gaven hebben opgehouden , fioo zijn de Oude en Nieuwe

Ovsîí‘et- Kerk— Leeraars niet nalatig geweeí’t de Heilige Schriften in verfcheide

Ёж? Та1еп over te fetten , daarvan noch verfcheide Vertalingen in wefen

Schri‘frm- zijn : want daar hebben nooit Taalkundige Mannen ontbrooken , erva

ren in ’t Hebreeuws en Grieks (offe fchoon alle Eeuwen, door Schrif

ten niet ruim bekend , noch foo overvloedig daar in als nu zijn geweefi)

door welkers neerí'tigheid de Heilige Schrift is bewaard en overgefet.

Daarom heeftmen noch feer veel oude Boeken met de hedendaagfche

over—een- komende , foo Hebreeuwfe als Griekfe : gelijk onder andere

werd bewefen van Hottingerus, Simon de Muis‚Bonfrerius,Driedo,Jofeph

Hoe veel à Colla Sec. Daar zijn wel meer Latijnfe en andere‘Overfettingen , diemen

Сим"; ten regten mach groot agten , egter komener in de Grond-Text foodanige

ägiè’ïn—c dingen voor , die in andere Talen nauwlijks foo volkomen konnen werden

гейш uitgedrukt : want gelijk alle , foo heeft ook voornamelijk de Hebreeuwfe

131m c l' Taal haar aardigheden en byfondere eigenfchappen , die on—uitdrukbaar

zijn voor andere Т alen. De Heilige Geeft heeft’er ook als ’t ware fijn

eigen yvoetllappen en merkteekenen vangcfag en vermogen ingedrukt,

Кеппйздек die geen Uitlegger na het leven kan na bootíen. Hierom is den genen

‚die andere de Leerítukken des Geloofs ‚verklaren, en voor de faligheid

аап ас Le@ der zielen hebben aangenomen te waken, de kennis der Grond-Talen

Égfmw' ten hoogfien noodig en feer voordeelig. Want nadien het waar en feker

is , ‚dat God fijn Heilig Woord heeft belieft te laten fchrijven ineen

Tale die wel de eerfie Vaderen des Verbonds gewoon was , maarons van ‘

nature en opvoeding geheel onbekend is д fiet even daarom ifl‘et nood—

fakelijk ‚geworden , dat wy alle die Tale met neerfiigheid leeren , often

‚miníten dat wy ons van Tolken of Taals—Mannen , die defelve Schriften

in onfe Moeder—taal overbrengen , bedienen 3 op dat niemand van de

toegang tot het veríland der Heilige dingen , die ’t gantfche Menfch

dom tot leering en onderwijfing gefchreven zijn , afgefneden blijft.

D@ T5121- Voorwaar men moet het voor een groot Cieraad en Voor—regt der eerí’te

21,2? Apoilolifche Kerk houden, dat haar uitgefondene Leeraren met veeler—

поыъье hande Talen fpraken д en dat [дм als de Heilige Сев/1 haar gaf uit te

ëâßlêeácëmfprekm ‚ Aótor. 2. 4.. fulks datfie in een oogenblik Taalkundig en be

Натура quaam wierden , om in andere Talen die fy nooit geleerd en hadden,

Gaim' God te verheerlijken , en fijn groote Daden te verkondigen. ’t Geen ook

‘ van haar in die tijd felfs tot den Heidenen , die in Chrifium geloofden

overging, als te fien is Aétor. 10.44-46. welke werking des Heiligen

Geeltes , die de Saligmaker na fijn Hemelvaard , als de belofte des Va

ders gefonden hadde , een tijd—lang de ecrite Kerk waarlijk is bygeble—

VCI] 5
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ben 5 want de Difcipelen van Joannes wierden door oplegging der han- Waar ‚u

den Pauli ook de felve Gave binnen Efefen deelagtig ‚ volgens ’t geenwe f: "fini'd

lefen Aílîor. 19. 6. waar uit wy dan klaarlijk konnen fien dat Chrifius 633321,;

door 61616 ongehoorde Wonderd'aad wilde betoogen , dat de Geeíl des {60 "09‘353
Heeren nu 1011 gaan woonen onder alle de gene die fijnen Name fouden was'

belijden 5 en het Euangelium fnellijk fou konnen uitgaan tot alle Naticn

en Tongen. Want aan (1616 nieuwe Kerke en m'ogten geen van die Ga—

ven ontbreken , die tot haren opbouw dienden , of dat fy hier in min- ‚

der luiíter dan eertijds d‘e joodí’e Kerke en hare Scholen genieten 1011

de. Voorwaar wy hebben gehoord dat de Joden roemden darmen on.

>der de Raads-Heeren van ’t Sanhedrim, de kennis van tfeventig Talen

vond, en juill 100 veel als van haar geloofd word, datter in de Babilo

nifche Verwerring gebooren zijn. Sy weten ook veel te {eggen van de таациш

.Änfcbe Batlanim, hoedanig fy daar tien in alle Synagogen hadden, en ‘geldcgoffd

fich t’eenemaal bemoeiden met het werk der fiigtinge 5 en dat eenen ‘ÊÊËMQÊ‘ÊÎ

onder haar een Taal—kundige was , 611616 Methurgeman of Отлет/тег

noemden , hebbende bequaamheid om de Wet Mofis in de bekende

Land-Taal daarfe woonden ‚ te vertolken. ’t Scheen dan de Koning

Jefus niet betamelijk te zijn fijne Kerke met minder Gaven te verforgen

als haar nut en noodíg was : ОПС1СГ welke de Gave der Talen , tot

verfpreiding van de Wet des Geloofs , die voornamelijk op de voldoe

ning van Gods geregtigheid in den Saligmakerjeí‘us Chriítus gebouwd

lag , geene van de 111111116 weldaad kon gefchat worden. Dus reikte Hy Nut van

dan fijne Apoítelen in een oogenblik en op een wonderdadige wijs dat

gene ter hand, dat anderfinds met lange tijd en veel fweetens moet ge

haald worden. En waarom doch dit anders , dan op dat dit als een kra

Gods aangemerkt zijnde, het Euangelium fijn goede getuigenis felfs uit

den Hemel foude medebrengen. Dies en mogt de Kerke dan felfs niet

in haar begin aan eenig ding gebrek hebben , van ’t geen ooit in haar

aanwas en volheid , het voornaamfie fou konnen genoemd worden: want

dufdoende wierd het Euangelium aaní’tonds aan alle uithemers‚Schijten

en Barbaren verkondigd 5 de bekeerde in de Leere van Jefus beveiligd,

en dat door aanwijfing van de kragt der Grond-fpraken 5 en de Kerken

wierden magtig om alle gemeenfchap door de gantfche weereld op een

onderlinge wijle te oefl‘enen. Wanneer nu naderhand de H. Geeít (1616

Gave der Talen niet meer door foo fnellen verligting mede deelde ,

100 bleef egter noch de noodfakelijkheid der Taal—kunde in de Kerk 5

en het was ten hoogí’cen nut datmen door neerflzige onderfoeking verfogt

wat zegen God daar over geven wilde. En heeft de Chriften Kerk fich Ре наград

111 alle verí’tel ook altijd geern gered met foodaniger Mannen Oordeel, 132211311—

die tot t’famení‘temming der Geloof- faken , uit en met de kragt der Hoodia

Grond-Talen konden {preken : en door fulken beneerlliging zijn oo ЕЩЁ

al tijdelijk verfcheide Overfettingen der Heilige Schrften in allerlei Spra

ken uitgewrocht 5 op dat elk dat woord in fijn eigen Tale (als eens op ре Talen

.den Pinxter-dag de Apoítelen tot Parthers en Meders en menigte an- ä): 'äï'g

dere Aetor. 2. fpraken,) foude konnen hooren fpreken , en felfs 161611 Woord aan

en onderí’oeken 5 want hier door foude die geflotene deure des Heilig

doms ontílooten en aan alle Volken open gefet worden. Aldus zijn dan oma-mn.

korts na der Apoílelen tijden de B belfche Boeken van beide Verbonden,

in de Syrifche , Moorfche , Aragifche en Latijnfche Spraken gebragt.

En 100 wy Chryfoflhomus en Theodoretus mogen gelooven , heeftmen

daar de Egiptifche, Indiaanfehe , Perfiaanfche , Armenií‘che , Schijtifche

D 611
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en Sarmatifche vertalingen by te voegen. En dus is in de Chrifien Gods—

T„1_k‘m. dienít aaní’tonds wijds en zijds verfpreid 5 en had by veelen mogelijk

дышат“ dieper konnen inbooren en Valter wortelen fchieten , foo men ook niet

fgïljgefc, al vroeg de Gave der Talen verfuimd en als voor dood had laten Ье.

dcbî‘nk‘gc- graven liggen: Ja foo darmen in wat later Eeuwen niemand mogelijk

mh' dan Origenes en Hieronymus onder de Kerk-Vaderen van die tijden

vond , die de Hebreeuwfche Spraak ter deugden verltond. Sulks de Ge.

leerde Mannen ook hebben aangemerkt , dat door defe nalatigheid geen

kleine misflagen ontrent de Uitlegging der Schriftuur voor den dag

gekomen zijn. En fchoon eenige der Latere Paufcn noch vets tot de voorr—

letting van de Ooiterfe Talen hebben fchijnen toe te brengen , foo is egter

de onkunde onder de vorige Eeuwen door ’t Paufdom ielfs niet weinig

befwaard 5 (00 dat die tijden als in een Egiptifche duilternis vervielen.

ТааНшп— Doch wanneer God door het licht der Reformatie den Dagh des Euange.

SÎ‘ÄÎË‘ÏË liums weder begon op te klaren, en dat d’ondekking der dwaling nood

wederom wendig haar begin groot-deels uit de Taal-kunde afhalen moeite , als

Печет? die het regt verítand van Gods Woord alleen voort brengen kon 5 foo

gCWOl' en. _ ‚ .

heeftmen die oeífening wederom beginnen te omhelfen’en aan te quee—

ken , en de Kerk heeft daar door tot op heden van nieuws haren meeí’ren

bloei en aanwas bekomen. Soo datmcn begonnen heeft te feggen5 Dat.

- men de Heilige Schrift niet амулетам kan fuer/¿aan , jòamenfe niet

Wwdyc Taalgeleerdelijk en штат. Gelijkmen dufdanige redenen Melanthon

"ËICÏËËËÎ toefchrijft. Defelve verflandíge Man en fijn tijdgenood Lutherus fei.

Mdath“ den 5 Dat f) de дегтя der Hebreeuwfehe Taal, hoe «weinig f] die ook fver

:‘Echfc‘Ëä Летел ‚ en Леди met het uitterjle der ii реп ge oeft hadden , ‘voor al

de fehatten шт de Weereld niet verwifle en wil en. Wy moeten ’t ook

met een fchuldige dankbaarheid erkennen , dat God federd de hervor.

ming der vervalle Gods—dieníl , Mannen verwekt heeft van onvermoei.

den yver 5 en haren onophoudelijken arbeid foodanig heeft believen te

zegenen, datfe door hun groote kennis en geleerdheid in de Heilige Ta..

len, te gelijk ook feer diep tot de kennis der Goddelijke Saken , die

de grondveft van ’t Geloof betreffen , zijn ingeboord , en ons als brave

Schriftgeleerde in ’t Koninkrijk der Hemelen wel onderwefen , daar

door uit hare Schatten 5 Oude en Nieuwe dingen hebben weten voor den

dag te halen 5 fulks dat indien den yver niet en verkleumd ( dat God wil

fchutten) wy groote reden hebben te hoopen datter voor onfe nakome—

Sonder ¿C lingen noch al meer fal toegetakeld werden. Want dat onfe tijden nu

ЖЁШЁ; alreede niet alleen foo veel treñelijke Vertalingen in allerlei Spraken,

vele fraeye maar ook foo geleerde en Schriftmatige Aanteekeningen daar nevens be—

îïf’îîi‘í‘p'; fitten , zijn niet anders als gewenfchte vrugten van de voorgaande en

Îmmm. defe loopende Eeuw: en de belle Latijnfche, Italiaanfche , Spaanl‘che,

Franfle , Engelfche, Hoogduitfe en Nederduitfe nieuwe Overfettingen

zijn ons door vlijt van onvermoeide Mannen ter hand gekomen , waar

van wy hier na in ’t byfonder fullen fpreken. Doch het gene hier toe

noch diend aangemerkt te werden , is dit, dat men geenfinds in de voort—

fetting der Taal-kunde behoorde te vertragen , en niet en moeí’te gedoo—

gen dat andere, die buiten onfe Kerk zijn, ons daar in met haar voor

beeld fouden voorby flappen. Want alhoewel het onder de Rooms—

gefinde nooit veel opgenomen heeft 5 egter zijnder blijken genoeg dat

in de groote Kerk-Vergaderingen nu en dan voor nuttig geoordeeld

is ‚ het oog daar op te houden. Dus wierd in ’t Concilie van Vienne

Onder Clemens de Vijfde beíloten , datmen in de Hooge Schoolen Op

РСГ—
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per—Meefiers in de Hebreeuwfche, Griekfe en Arabifche Talen fou {tellen ;

om het Geloof voort te planten , en wel ‘te b'efchermen tegen de Joden,

en de opkomende dwalingen. Gelijk ook hierom Paus Paulus de vijfde Барда

in den _lare 16 Io. by gelegentheid van den Perfifchen Koning Xo Ада, 53:13; ¿gj

heeft ingeí‘teld , dat onder de Godgeleerde , Hoog—Leeraars in de gefeide nel@ Talen

Talen fouden zijn 5 daar by ook belaßende datmen aldereeríl dé fulke ужине".

` tot Ampten invoeren foude , die in de Ooílerfche Spraken ten miníten foo

verre waren gevorderd ¿datfe andere daar in konden onderwijfen. Na de—

fe voorbeelden heeft Gregorius de XIII. benefl’ens de Groot—Hertog

van Florencen en andere, felfs Boekdrukkeryen van Ooí’terfe Talen op

geregt, en Lces-Meeílers in de Hooge Schoolen daar toe gefield , en met

Jaarlijkfe Dieníì—gaven beforgd. Gelijker ook eenige Geleerde Mannen

niet en hebben ontfien lange en gevaarlijke reifen te doen, om kennis van

de Ooíterfe Talen te bekomen, als in hare levens verhaald werd.

 

TWEEDE Hoo FTSTUK.

KORT INHOUD DESES HOOFTSTUKS.

’ ’ ‘ _ Udheíd ‚ nut en 'vermogen der Letter—vinding: jood/è Fabelen
.l ’ ‘van den Eerfien Schrijver. Dat de Sterrekunde en Weten/¿hap

É, ‚ pen der Handgrepen, eer by de Aflj’rier: danb’de Egz'ptenaren

  

  

. f ‚а a zĳn gewee/l. Of ook de Sterrekunde daar Abraham in Ездит

_ georagt kan zĳn ? Beeldfprakige Letters , waar eerßgevonden. Hoe , daar

wie _, en in wat rvorn: de Letters tot де Griekengekomen zĳn. OfMofes , of

Abraham , of liefoer de Afl‘yriers де Letters gevonden hebben ‚ en ofer oo/e

Letters voor de Zondvlocd ingebruik waren. :Dat Adam buiten alle ту}

fel aak Letters beeftgebadßfer ook eenige Steene Kolommen 'voor де Zond

‘vlaed met Infchriften opgerigt zĳn als де gemeene roep gaat. Regte en

linkfe Schrijf en Lees — wijle fimnger Valken. Vremde Afwifl‘eling der

Letter—teekenen. Watter roan де roeelgeagîe Sinbeduidende Beeld-Letters

der Egiptenaren te houden z)’. Chinefche Charaíter—kunde , hoe grooten

geleerdheid onder hen. Of’er ook Algemeene Letters fouden konnengevon

den worden ‚‘ en of men eertijds daar dat middel де Verwerring der Talen,

in де Babilam‘fehen Toaren-bau’w niet en had kannen beletten. Al: mede)lets

fray: over де ligtig heid der Europifche Letteren ten орле: ‘van de Chinefen,

Egiptenaren en diergelĳ/ee. Vaarbeelden euan eenige aude ‚VermaardeAlpha

betten , met eenige aanmerkingen over de Schrijf—gereedfchappen der Ûuden.

'I

  

Et is voorwaar wat groots en een faak die by den Wijsgra

 gen in waarde diend gehouden , de Letters te befitten en

¿wel te kennen. Want of het fchoon de onkundige een Nut der

_ gering-geagte faak fchijnd , egter vloeid door middel der Еда-Й"—

. ‚ ‚ Q felve alle wetenfchap tot ons af, en door de Letters wer- g

' “á Щ: деп alleen de groote Mannen ver—eeuwd. ‘De vinding der

Letters heeftfe alle in verwondering weg—gerukt. Door defelfde werden

niet alleen de deftige daden onílerflijk gemaakt , maar ook de onfien

lijke kragten der zielen voor de eeuwigheid afgefchilderd: want de Boe- En der

ken zijn uitítekende Ligten en Spiegels des gemoeds 5 Getrouwe beF Boem'

waarßers der verkregen Eere; Luid—roependeVerkondigers der Deugden,

en onwrikbare Gedagtenis-teekens der deftige Handelingen. Daarom

D 2 fegd
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fegd Seneca tot fijnen Vriend:.Indiengy door Eerßigtgeraakt werd, mijn

Brieven fallen u bekender maken als al ’t gene dat gy befragt en waar-

Groot om gy gevierd werd. Wa-t is’er wonderlijker fegd Voflius, als dat in de

Afbeeldinge van weinig Letters alles begrepen is , dat van de Gods

ren. dieníìJ van ’t gemeen of van ymands byfondere dingen, gefegd ofge—

dagt kan werden? I—Ioedanig fouden de geftalten der Steden en Landen

en des gantfchen Menfchelijken Geflagts geiteld zijn , als defe bewaaríter

der Daden Кол-Щеп en Wetenfchappen ,‘ Verbonden en diergelijcke ‚weg—

genomen was. Want door de Letters komt de Menfchelijke reden te

voorfchijn, fehilderd haar felfs af en legd haar in de kiít der Boeken

in bewaring , en fet fig over in de gemoederen der gene welkers Lic—

haamen , door feer groote tuffehen ruimte van tijd en plaatfe , van den

anderen afgefcheyden zijn. Cicero fchrijft de vinding der Letteren

vinding God toe, gelijk ook Plato: Want de í‘cherpfinnigheid als ook de nuttig—

heid defer vinding , fcheen hen ’t Menfehelijk bereik verre te overtref

19 aan God fen. Hoe ongelooflijk fehynd het, de woorden die anders alleen hoor

'vîff'cfchrc' baar zijn, door hulpe van weinige Letters, gelijk door een betovering,

figtbaar te maaken: en geen Konfi is nog fo verre gekomen datfe fulks

ontrent de andere Sinnen heeft konnen doen. Dog de nattigheid—aangaan- .

de, wie kan de felfde genoeg uitfpreeken? Want door middel der Let.

teren konnen wy onfe faaken in ver afgelege Landen overfenden’ , en

fonder een voet uit ons huis te fetten , met ver-af-zijnde Vrienden te fà.

men fpreeken: hier door werd tot ons overgebragt alles wat van ’t begin

der Wereld tot nu toe is gefchied , even of wy daar by waren geweeílz:

fo datwe al de Geleerde Mannen als uit de graven kunnen op roepen en’

Шт. met haar raad-plegen. Invoegen de Letter—vinding waarlijk een grooter

vinding konít is als ons ‚van al de Toovenaars gefegd word oyt gefchied te zijn.

355051?- De Letterloofe Amerikanen, fiende dat de Spaanjaards door Brieven haar

kom» gedagten malkanderen konden toc fiuuren , hebben haar voor Goden

of DuiveIs gehouden. Ja de feer‘fchrandere Chinefen (die daar feggen

datfe haar Letters , welke de faaken felfs , en niet de woorden uit

СЫпсГёп drukken, kort na de Sond—vloed gehad hebben) waren verbaal‘d , alíTe

fagen dat haar woorden met Romeinfche Letters gefehreven, van de

kund@ т- Europers, die nog de Chinefe Taal nog de Charaeters niet en kenden,

han“ gelefen en uitgefprooken wierden : niet konnende begrijpen, hoefe de

klanken der woorden door foo weynig Letters uitdrukten. Soo dat wy

mogen befluiten met het feggen van den grootí’ten Wis-konítenaar defer

eeuweJ Galilœus , De alder—uitnemen/ie vindinge, 125 de innig/¿e gedag

ten vanjzjn hert te konnen bekend maken aan de gene die verr van on: a

zĳn, ja ook naderhand aan die, die _nog nietgeboren en mogelijk eerfl

over dnißenden van_jaren ßillen geboren worden. En _f1/[ks met jeerfweinig

01nßag,nanzely"k met XXIV. Charaít'er: of Sebrgjflteekens, ‘verfehez'dely’k op

’t Papier t’faam’te voegen: Sulk: dit waarlĳk het flat of Zegel ¿Ivan al

de ‚Menfehelgjke uitvindingen.Y

Wie то- De behrijvers verfchillen fecr veel over de eeríte Vinding der Letters.

Eenige als Plinius , {tellen het gebruik der Letters altijd by de А1Гу

гсгз gevon- riers geweeít te zijn. En alhoewel dit gevoelen op die valfehe grond

dmhccñ' ficund , dat de Weereld is eeuwig geweeít, egter kanmen toeítaan dat

’er eenige waarheid in is, namelijk dat de Menfehen nooit {onder Let

ters zijn geweeít , en datfe van de Anyriers tot andere Volken zijn over—

gebragt. De Joden verfieren ook dat ’er thien dingen op den- Avond des

Sabbaths zijn gefchapen; namelijk de Regenboog , het Manna, de Put

der
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der Rotfe; de Vuur en Wolk Kolom; de Schrift of Letteren 5 де Wet

of Tafelen , en de Staf Aarons , gelijk Munllerus verhaald over Genelis. I

Van defelfde waardie ill mede , ’t geen ons R. Abraham uit den Talmud blcî’fndîvîî‘

verteld , namelijk dat Adam een Boek fou gefchreven hebben van de God- ¿ect-rnc

heid. Malius overjofua , verhaald ook dat Abel eenige dingen foude heb- Sdmlms'

ben gefchreven : en het Boek der Schepping 3 willenfe dat van Adam in ge

fchrift is opgefield. Doch defe dingen behoeven niet wederlegd te werden.

Andere fchrijvcn de Egiptenaars de Eer der Lettetvinding toe ; ge- Ofd@ Fili?

lijk uit den felfden Plinius blijkt; want gefegd hebbende , dat de Letteren ZÄÊÎĲÎ

altijd by de Afl‘yriers zijn geweefl, foo voegd hyfer by , dat andere wil- dfrsdçrLcrl

len , datfe by de Egiptenaars door Merkurius , en andere ‚ by de Syriers www’

fouden gevonden zijn. Van Merkurius verhaald het {elfde , Diodorus Si

culus, Plutarchus en Cicero. Plato gedenkt ook ‚‘dat’er by de Egipte—

naars een feker God is ge-eerd , Teuth genaamd ( van andere Totaal@

genaamd) die aan де Egiptenaars , behalven veel andere Konllen , ook de

Letters fonde geleerd hebben. Men wil dat delen Tenth, Metkurius

geweelt is , diefe Trifmegiflus by-ncemen: Ja Kircherus fchrij ft, dat y

.der Vorm der Letters van defen Тaautos {oude gevonden zijn , bellaande

meelt in Beeld—vormen die ontleend zijn ‚ uit de deelen van Ibis-vogelen ‚ ‘
Olie—koppen , Rams-hoofden , Haviks-bekken , Slangen en diergelij

ke : waar van wy kort hier na, de Beeldnis met der felver uitleg en ver

mogen , niet en lullen achterhouden‘ Maar dat Kircherus uit die wil be

wijlen , dat de Griekfe Letters van defe Vormen ontleend zijn , dat ful

len wy aanltonds nader onderl‘oeken. Philo Biblius de verklaarde: van .

Sanchoniaton, die de Phenicifche dingen ontrent де tijden van Semira— „512:“?—

mis befchreven heeft , gelijk uit Eufebius blijkt , gewaagd van eenige между

Schriften van de Eere der Goden, die delen Taautos (oude gefchreven '"5

hebben , als ook van eenige Heilige Schriften , daar in hy de Slang een

Goddelijke natuur toe pall. Ja dat het getal van de Boeken welke defen

Taautos van de Hemelfche Goden gefchreven heeft, ongelooflijk fou

de zijn , fulks verhaald ons Iamblichus in fijn Werk van de Geheimen der

Egiptenaren , diens woorden , Marlilius verklaard. Nochtans en is dit niet

waarfchijnelijk; want daar heeft niemand behalven Philo _; van defe Boe—

ken van Teuth of Taautos , gewaagd; en van over veel Eeuwen ifTer niets

dan de bloote naam defer Boeken bekend geweell. Ook iffer reden genoeg,

om jamblichus getuigenis verdacht te houden : want hy verhaald in’t begin

van het gemelde Boek , dat de Еgiptenaars de gewoonte hadden, hare Boe

ken en Konßïen aan Merkutius toe te fchrijven. Doch daar zijn Geleerde

Mannen die reden meenen te hebben, om al de dingen van Merkurius

Trifmegiftus voor beufelachtig te houden: gelijk te lien is by den feet у

Geleerden Conringius. Voorder houd men feker, dat Anyrien lang voor E- “рт"

gipten is bewoond , en Koníten en Wetenfchappen heeft geoefiënd: al- ÀÎÂÉËÎËM .

hoeweljuill niet, om dat de eerl’te Menfchen daar gefchapen zijn,maar veel inlîol‘ldl‘r"

eer dat het Menfchelijk geflacht na de Zondvloed daar voort gefet , en de D о": '

eerfte Heerfchappie is opgerecht. Ook getuigd Proclus , dat de AlTyriers (‚лжет

lang voor de Egiptenaars de Stene—kunde hebben geoefl‘end, ’t geene {onder {шута

де kennis der Letters niet en heeft konnen gefchieden. ja dat door Abra- ‘ifm’

ham en derhalven door de Chaldeen , de Cijfl’er-konll en de Sterre—koníl kmÎnrÎQo‘

eerlt in Egípten is gekomen,fulks fchrij ft N icolaus Damafcenus,een {eer ge- lilhill door

loofweerdige getuige byjofephus, als ook Eupolemus en Artabanus.’ Men m,

leefl: mede by Simplicius ‚dat de Sterre-kundige waarnemingen , die Kal- Кота“?

lillhenes door Arilloteles laß: uit Babelover fond, wel 1903. jaren oud zijn En“ lle“
bragt.

D g,v geweelt ,
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geweeíl: , die Porphyrius verhaald tot de tijden van Alexander de Groot

bewaard te zijn: zijnde der felver begin , korts voor den Tooren-bouw van

Babel , en ontrent 2 oojaaren voor Abraham. Doch het is wel mogelijk en

Рит?“- miÍTchien ook waarachtig ‚ dat de Beeldfprakige Letters _, aldereerll: by de

ÌËÍÎch‘m’ Egiptenaars zijn in gebruik geweel‘t; en lulks ook maar alleen by de Egip—

wmffchii- tenaars , ’t en zy men de Chinefe Sehrijf-teekens , de Beeld-fprakige der E

giptenaars {eer gelijk wilde flellen. Doch defe beteekenen niet de Letters

гспаагэзс- van’t A B C, maar de Saken felfs‚en daarom behoorenfe niet tot dit gefehil.

“таи" Pfammetichus de Koning van Egipten die ontrent 1 oo jaaren voor de eer

{te Olympias heeft geleefd , is de ecrite geweel’t die de Menfchen van een

vreemde Taal, en wel van de Griekfe , in Egipten heeft ingang gegeven:

federd welke tijd ook de Grieken , eerll met de Egiptenaars gemeenfchap

hebben gehouden: want Diodorus Siculus getuigd, dat Egipten‘te vooren ,

voor de vremdelingen ontoeganklijk was , en dat die’er echteraan-quamen

Reim-mrs of gedood of tot Slaven gemaakt wierden 5 en derhalven hebben de E.

Si. giptenaars , de Letteren niet gegeven aan de Volken met welkfe niet en

зап indem wilden omgaan. Thomas Goodwin heeft in lijn Burgerlijke en Kerklijke

ве- gewoonten der aal-oude Hebreen , ook yets van dele Stoffe aangeroerd ,

'Gnaden en is van meeninge , dat het Schrijven door Letteren ‚in geen Natie tefi‘ens

чапТЬо— tot fijn volkomenheid geraakt ‚ maar allengskens en by trappen is aan den

Îv‘iìGWd‘ dag gekomen з alhoewel hy ook geern toeltemd ‚ dat de meiningen der

Ouden , nopende de eerlle vinding der Letteren , oneindig van malkande’

ren fchijnen te verfchillen: want uit Plinius fegd hy , wilmenfe fekerlijk

Cadmus onder de Grieken aan plakken5 en Servius meend dat het Palame—

des is geweeí’c. Alexander en andere, brengenfe door eenen Rhadamanthus

in AíTyrien 5 of door Memnon in Egipten; door Herkules in Frygien ;

en door Carmenta in Italien. ja ook werden die van Phenieien aangetee

kend , als de eeríle die de kennis der Letteren en haar gebruik hebben

opgevat , gelijkwe aanílonds nader fullen hooren. En ’t geen het miní’t ge

loofverdiend’ , is dit, dat eenige uit Diodorus Siculus beweeren‚dat men de

Lettervinding aan de Mooren dank moet wijten. Doch defelve Good

win meend , dat men op veel fekerder grond gelooven mag , dat Moles in

dien niet den eerl’ten vinder , ten minllen alder-eerí’c het gebruik der Let.

teren , aan het Ifraelitifche Volk geleerd heeft 5 en dat die van Phenicien ,

die naderhand Gebuur-landers der Hebreen ofjoden wierden ,defelve van

hen hebben geleerd, en datfe van daar onder de Grieken gemeen gewor

den zĳn ; gelijkwe alreede hebben beginnen aan te merken , en nu noch wat

nauwkeuriger te ondertaílen Praat.

огСаа- Den Sehrijf-fieken Athanafius Kircherus , tragt in lijn Egiptifchen OE

ïësu‘ii Ё" dipus te bewijfen , dat de Egiptifche Letters, de eerfie zijn geweell _‚ die

gipterrtot Cadmus in Griekendand heeft overgebracht: invoegen de Letteren der

'lîbî'ÎkE" Grieken, deswegen defelfde fouden zijn met de Egiptifche, waar van hy dc

innig afbeeldingen bybrengd in fijn derde deel. Doch hy bouwd op gantfeh loffe

gronden,en brengd Autheuren by,die recht tegen fijn meeninge aanloopen.

Ecrit Pteld hy de hedendaagfche Egiptifche of Coptifche Letters voor,van

l welke hy droomd dat de Griekfe afgeleid zijn: daar nochtans de namen en

De Ъедсп- де afbeeldingen, leeren dat de hedendaagfe Egiptifche , haar oorfprong aan

¿gigi-che de Griekfe fchuldig zijn : want niemand kan twijfl‘elen ofPtolomeus heeft

Цитата na de overwinninge der Grieken‚de Griekfe Taal met de Griekfe Letters in

‘ Egipten ingevoerd : Te meer waarfchij nelijk , als men flegts aanmerkt ‚ dat

l‘quom- de Boeken der Egiptenaren, doorgaans met Griekfe woorden zijn vervuld,

“'5' en dat men daar by de Letters met malkander vergelijkt. Ну leid ook (ее:

-' werk
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werkfaam de Figuur der Letteren af, van de Vormen der Dieren by de

Egiptenaars voor Heilig gehouden; namelijk de Ibis , de Hond , de Sper

wer , де Os. ôcc. Defe noemd hy gemeene of Pharaonifche Letters,

en meend datfe gediend hebben niet alleen om Brieven en andere ge

meene dingen te Schrijven, maar ook tot hare Beeld-fprakige geheimen.

Vorders fegd hy dat ook defe Letters, fonder de Vormen der Dieren

na het gemeen gebruik gefchikt , door Cadmus in Grieken-Land ge

bragt zijn : daar toe hy de woorden van Herodoot in Terpfichore by

brengd , die de Griekfe Letters noemd , Geluid-gevende Letters ‘van Cad

. mw. Eindelijkbeweerd hy uit Hieronymus , dat Cadmus en lijn Broe

der Phoenix, Egiptenaars zijn geweeít, en dat’et waarfchijnelijk is datfe

ten tijde van Othniel in Griekenland zijn gekomen; dog dat Cadmus ,

latende fijn Broeder in Phoenicien dat daarvan zijn naam heeft, in Grie—

ken-Land is overgefieeken; daar hy geen andere Letteren dan die hy in

fijn Kindsheid geleerd hadde, namelijk de Egiptifche , 'en konde bren—

gen. Ja hy befluit dat niemand daar aan kan twijffelen. Dog daar tegen

valt wel degelijk veel te feggen; want wie kan gelooven dat de gemee

ne Brief-Letters lijn te gaar gefleld geweeit uit de gedaanten der Die—

ren of harer deelen , dewijle foo een flag van Schrijven al te laitig en

voor het gemeen gebruik onbequaam foude geweefl: zijn 5 want ieder

had dan wel behooren een Schilder of Teekenaar geweelt te zijn: Wel

ke Konfl; nogtans volgens ’tfeggen van Petronius , wel шеей vande oude

Egiptenaars , in voet—zand geholpen is. Ten zy ymand wilde feggen,

datfe tot foodanige Beeld-Letteren niet veel en behoefden te kunnen; ge

lijk alle haare Obelifcen en Graf—fpitfen met Beelden van {legte Teij

kening pronken; alhoewel het nog te veel fou zijn , te feggen dat jan

Alleman onder hen foo veel gekonnen heeft. Ook werden in de oudíte

Obelifcen en Mummien van hem felfs by-gebragt , foodanige Letters

niet gevonden _‚ uitgefonderd de laatí’ce Таи ‚ die verfcheidelijk na de

gedaante van een Kruis is gefchreven ‚vertoonende klaarblijkelijk de Sa

maritaanfche of de oude Hebreeufche T. En in fommige laater Gedenk

teekenen , de eerlte Letter A. die nogtans meer gelijkt na de Ionifche

of Phoenicifche als na de Coptifche of Egiptifche. Ook fegd Herodoot

niet dat Cadmus de Egiptifehe Letters in Griekenland heeft gebragt ,

maar het tegendeel:want hy Schrijft dat’et geweeít zijn de Phoenicifche

Letters,.die de felfde waren met de‘ Cananeefche of Hebreeufche , ge

lijck uit Scaliger , G. Vofiius en Bochartus openbaar is. Hieronymus

fegd van de Letters niet met allen of ’t Phoenicifche of Egiptifche zijn

geweelt: En Scaliger loochend dat Cadmus en fijn Broeder Phoenix Е

giptenaars zijn geweelt. Phœnicien is wel van Phoenix benoemd , dog

eertijds Canaan genaamd gexveeit. En dat Phoenix geen Egiptenaar is ge—

weefi‘ bewin hy, om dat’et firijd tegen de feer oude Jaar-Boeken der

Phoeniciers, die Philo Biblius in ’t Grieks overgefet en uitgegeven heeft -,

daar-en—boven foo is de naam Phoenix Hebreeufch , of Phoenicifch: en

Phineas is fonder eenige verandering het felfde dat Phoenix is , alsmen

flegts de Vocalen of Klinkers verfet.

Andere dan brengen alswe terí’rond feiden , de Oorfprong der Letters

tot op Mofes of op Abraham. Mofes werden die toegepaít van Eupole—

mus; dog fulks werd wederlegd , foo om dat de Letters by де Alfyriers ms

‘ Pharaoni

fche Let

ters.
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lang V001' MOfCS Zijn ветвей ‚ gelijk wy boven getoond hebben 3 als ook “ah”

om dat de Wet door Gods Hand in de Steene Tafels was gefchreven.

Ед Numer. 21. gedenkt Mofes aan een Boek der Oorlogen des Нее
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ren: waar uit blijkt dat de Letters eerder in gebruik geweeít zijn. Dat

Mofes de Letters foude veranderd hebben, gelijk eenige drijven die

hem der felver vinding niet toe en fehrijven , heeft geheel geen grond : want

nadien de Tale der Ifrae'liten in Egipten , defelfde was die fy te voren in ’t

Land Canaan hadden gehad, waarom foude Mofes de Letters veranderd

hebben ‚ daar dit Volk geen andere Tale nog Letters kende? En daarom

í’teld Suídas , Abraham een vinder foo der Hebreeufche Tale als ook der

Letters ; dog hy dwaald onfes agtens in beide , dewijle wy alreede ge

toond hebben dat de Letters by de Aifyriers fijn in gebruik geweeft voor

Abrahams geboorte. Ook heeft hy de Hebreeufehe Tale met ’t faam ge

Pteld , maar fijn Nakomelingen die gene nagelaten die hy van fijn Voor

vaders of van de Canaaniten geleerd hadde. Hierom {lellen vele de Phœ

‚niciers de eerf’te Vinders der Letteren. Soo verhaald Plinius; De Pbœni

eier: hebben de eere vande vinding der Letters, fvande Sterre-kunde, runn

de Schip-'velará en den Kîygs-handel. Het {elfde getuigd Curtius , feg

gende ; Indienmen het gerngt mag geloven foo hebben de Pbœnieier; de

Letters еще gevonden en geleerd. Gelijk ook den Digter Lucanus in

deefe Vaarfen Zingd: .

Indienmen mag geloof aan ’t 0nd gerne/ate geven,

Het шм den Fent’tier die door eenfloute 'vond ,‘

De uitgefirooken Stern deed blĳven in het leven,

Door/lamme Letter-trek,al wat ojtflrak de Mond.

En Critias by Athœneus fegd 5 dat het Schrijven tot hulp der Stem , te Ty.

rus gevonden is: hierom beteekend by Hefychius het woord Phtent'e‘t'eren

foo veel als Lefen : en Plutarchus fegd; dat de Zee de Letters tot een

hulp-middel tegen de vergetenheid uit. Phoenicien heeft gebragt. Dog of

fehoon de Grieken de Letters vande Phœniciers hebben en de Latijnen

vande Grieken , egter fijnfe vande Phoeniciers niet gevonden , maar fy

hebbenfe van de Aífyriers of Chaldeen , onder welke Abraham geboren

en opgevoed is, volgens het gemeen gevoelender God-geleerde; ’t geene

de voornaamíte Heidenfche Schrijvers ook beveiligen. Diodorus fegd 3

de Syriers hebben de Letters gevonden , van wien de Phoeniciers die

ontfangen hebbende , aan de Grieken hebben mede gedeeld: en dat zijn

die geene geweell: die met Cadmus in Europa zijn overgefcheept. Hier

uit en uit andere dingen befluit Eufebius , dat Cadmus den Phoenicier ,

aan de Grieken de ecrite gronden der Letter-kunde heeft verfehaft; daar

om de Oude de Letters ook Phœnieierfehe genoemd hebben. De Syriers

die Letters gevonden hebben fijn de Hebrcen: daarom fegd Luci-anus ;

Ну @ra/e eenzge onbekende woorden, штат Hebreeufebe ofPha’nt'eifi‘be

En Charilus fegd vande Solymers , Sy/jìra/zen met haaren mond

szenz'eifehe woorden.

Maar of fchoon de Affyriers en onder haar de Hebreen5 de eeríte ge.

dagt werden die na de Sond—vloed de Letters hebben gehad ( dewijle fy

het eerl’te Rijk hadden , van waar de Letteren gemakkelijk tot de naburen

konden werden overgebragt) egter twijffelen wy nauwelijks of de Letters

zijn voor de Sond-vloed en van ’t begin der Wereld in gebruik geweelt.

Soo dat het feer waarfehijnlijk is , dat Adam de Letters gevonden heeft, van

wien Seth die geleerd heeft en vervolgens aan andere tot op deVerwerringe

der Talen; als wanneer met de nieuwe Spraken mogelijk ook nieuwe Let.

ters zijn uitgevonden ; de oude egter in gebruik blijvende by de eene die de

eerfte Taal bewaarden. Kircherus in lijn Pamphiltfcbe Одел от beweerd

‘ de
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de Gedenk-teekenen der Latijnen , Grieken, Hebreen, Chaldeen ‚Ara—

biers, Samaritanen, [Ethiopers en Egiptenaars , uit welkers Boeken hy

veel getuigeniffen aanhaald. Suidas íteld dat Adam de Letters en de Kon—

fien heeft gevonden. Bibliander meend , dat’et betamelíjk de reden en

de waardigheid des eerí’ten Menfche is geweeít , dat hy fijn gedagten en

’t geheugen der dingen met Letters heeft befchreven. Want wie falmen an

ders houden voor dien God of Goddelijken Menfch , die gelijk Plato

fpreekt , de Letters eerPt foude gevonden hebben? Bonfrerius agt het

waarfchijnlijk , dat’er voor de Sond-vloed Letters geweeil zijn, niet te-l

Het was'

tamelijk

dat Adam

ecrll dc Let

ters had.

genitaande men geen blijk daar van en heeft: want fy waren feer noodfaa- ’

kelijk tot het leeven der Menfchen , tot de onderlinge omgang en tot

de overlevering, om de gebeurde dingen aan de Nakomelingen over‘ te

fetten. Ook en is het niet te vermoeden dat foodanig‘ wel afgerigte Luiden „

in de Natuur en oVer-Natuur—weet , van foo een nut Hulp—middel zijn

ontbloot geweeí’t. Salomon Gefnerus gebruikt om fulks te beveiligen

de volgende reden feggende, dat fonder hulp der Letteren de nette reeks

der Jaren nog de woorden van Enoch niet en konden bewaard worden;

namelijk fijn Prophetie waar van Judas fpreekt in fijn Brief op het

14.. vers. Ja Origenes getuigd dat Enoch veel Prophetifche Boeken

heeft gefchreeven. Het íelfde gevoelde ook Termllianus. dog wy we

ten ook wel dat’er veel beufelingen van Enochs Schriften verfierd wer—

den. By Epiphanius werd ook gewaagd van een Boek De Openbaring

Adam: ‚ als God op hem een diepen Slaap liet komen. De Hebreen ge—

denken mede aan een Boek van de Gq/Ìagten Adam: _, datfe willen van

God ingefield te zijn. Men vind ook by Duretus en andere, de gedaan—

te der Letteren Adams , Seths , Enochs, Noachs en andere : die fom

míge voor verfierd willen gehouden hebben ; dog met alfoo weinig fe—

kerheid, als diefe voor waar hebben aangebragt. Immers fullenwe aan—

ftonds eenige by brengen , die den felven uit Thefeus Ambrofius en an

dere onder de verfcheide wefentlijke Alphabêten komt te' tellen. ’En al

hoewelfe ‘by dees en geen verdagt gehouden worden , nogtans laten fom

mige onder die niet na, eenige voet-fpeuren .der aal—oude bekende en

hedendaagfe algemeene Lettermaking des Weerelds te laten fien. Waar—

omfe niet geheel onnut nog onvermaakelijk te befehouwen zijn. Augu

flinus gedenkt ook aan een Boek , genaamd de Стадt-boom en de Bekc’ermg

'van Adam : ’t welk Paus Gelafius Apokrijf verklaard heeft. Egter

is uit den Briefvan judas feker , dat Enoch Gepropheteerd heeft , en dat’er

` tot de tijd der Apoitelen een deel van die Prophetie nog in wefen of in Erf—

gerucht is geweefl. En byaldien het verhaal vanJofephus waaragtig is , dat

de Menfchen voor de Sond‚vloed de gefchiedeniffen op twee Kolommen

hebben gefchreven ‚ daar van’er ten fijnen tijde nog een in wefen was,

foo kan’er niet aan getwijfeld werden , of daar zijn voor de Sond-vloed

Letters geweeí’t. Dit werd te waarfchijnlijker , om dat Adam met foo

grooten kennis is begaafd geweeít en foo lang heeft geleefd; foo dat hy de

Koning, de Vader en de Priefler der Menfchen fijnde, die gantfche tijd niet

als een ledigen aanfchouwer der dingen heeft doorgebragt: maar genood

faakt is geweefl de eeríle beginfelen der Konflzen aan andere over te leeren ,

en de Letters uit te vinden om de geheugenis der dingen te bewaren.' In de

befchrijving der Vaticaanfche Boek—zaal gewaagd Angelus à Roccha , en

Laurentius Schraderus onder andere Italiaanfche gedenk—teekens , van de

agile Kolom der Letters in die felve Boek-zaalìalwaar boven het Hoofd van

Adam feer oude Letters fiaan, en aan fijn Voeten deefc woorden ; Adamäa;
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A B с van God geleerd , de Vinder der Letteren en Wдеп/Мате”. En Bonaventuur

Adam.

Wat Ler—

Hepburn teld onder de Lxx. AB C te Romen uit gegeven , ook die

van Adam. v

En alhoewel wy {tellen dat de Letters van de eerí’ce Menfchen tot —

"IS d'wůc Noach en fijn Nakomelingen zijn overgebragt , egter meenen wy niet

geweelt

zĳn.
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dcr (Мед
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dat de hedendaagfche Hebreeufche Letters de eerfie zijn geweeí’t ;maar

liever de Samaritaanfche , met welke de H. Boeken eerfl gefchreven zijn

die by de Joden in gebruik waren, eer Efdras na de Babylonifche gevan

genfchap de felfde in de Aflyrifche veranderde; gelijk wy in onfe afbeel—

dingen der oude Letter-maaking vertoonen. Ook meenenwe dat de Let-i

ters niet korts na de Babelfehc verwerring by alle Volken zijn aange—

nomen of bedagt, maar by fommige eerfi: na verloop van lange tijd : ge

lijk wy van de Griekfe en Latijnfche en andere kortelijk fullen toonen.

Voorwaar de Grieken bekennen geern datfe haar Letters van elders heb

ben , en dat de Ioners eerfl: van Cadmus Phoenicifche Letters hebben gekre

gen, diefe volgens Herodoot, met eenige verandering hebben gebruikt.‘

Daarom werdenfe van Timon by Sextus Empiricus , de Phwm'nfihe Тее

kenen ‘v‘an Cadmm genoemd. het felfde getuigd Callimachus met ronde

woorden feggende 5 Cadmm , ‘van wien Grieken—Land degefe/Werven Boeken

heeft., Gelijkinen by Plutarchus , Critias , Clemens Alexandrinus , G. Vof—

fius, Grotius, Scaliger, Bochartus en andere breeder verhandeld fiet.

’t Is ons wel bekend en wy hebbent boven nog eens uit Goodwin aan

gehaald, dat’er Schrijvers zijn , die de Griekfe Letters eenen Palamedes

toe fehrijven 3 andere eenen Linus de Lecr-meeíter van Hercules , en

andere Cecrops den eerílen Athener Koning , daar voor Vofiius eenige

fraaje redenen by-brengd : Want Cecrops was ouder als Cadmus , en een

Egi tenaar (by welke de Letters lang voor de Grieken in gebruik wa‘

ген; diefe een Babbel-Man noemden , om dat hy de Egiptifche en de

Griekfe Taal kende. Dog de dringredenen voor Cadmus zijn foo klaar,

datmen de klem daar van niet en kan ontworfielen: want Herodoot fegd

een Oog-getuige te zijn van fommige opfchriften (in Griekenland wel voor

haar aller-oudlle geagt) welke ontrent Theben in den Tempel van Apol

lo waren: die met Cadmifche Letters, de Ionifehe meeít gelijk ‚ waren

gefchreven op eenige Drie-voeten. De eerfte was van Amphytrio , de agter

Neef van Cadmus , ontrent de tijd van Lajus : de andere van Hippo—

koon ‚ Soon van Lajus: de derde van‘Laodamantis , Soon van Eteoklis.

Vorders beweerd Scaliger dat de Ionifche of oude Griekfe Letters in fi

guur of fchrijf—trek weinig verfchillen vande Phoenicifche of aal—oude Не—

breeufche, heden Samaritaanfche genaamd: uitgefonderd dat de Phoeni

ciers van de regter na de {linker-hand , dog de Grieken van de flinker

na de regter—hand lcfen. De Opfehriften felfs met oude Ionifche Letters

uitgedrukt, kanmen fien by Scaliger , die ook de defelve heeft doen

drukken ten deele met Ionifche Letters gefnedcn in twee Kolommen ,

die in ’t 4.4.1 .jaar der Stad Romenvan Appius Claudius waren gefield ‚ en

welke hy in de Hooven der Farnefianen heeft fien overbrengen. Wy {eggen

alleen ten deele Ionifche Letters 3 want alhoewel Scaliger vrymoedig

fiaande houd , dat het gantfehe Opfchrift uit Ionifehe Letters is te gaar ge

field, egter ishet gevoelen van Voílius en Salmafius waarfchijnlij ker, name

lijk dat het Opfchrift is gemengd uit Griekfe en Latijní‘che Letters 5 gelijk'

de Grieken gewoon waren te Schrijven na datí‘e haar vryheid verloren

hadden en onder de mogendheid der Romeinen gebukt faten. Den felf—

den meend ook datfe de Grieken namaals hebben veranderd in foodani—

ge
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ge alfwe nu hebben, niet door een berading , maar door het gedurig ge—

bruik en langheid des tijds : het gene wy niet en willen loochenen, de-`

wijlrnen fiet dat de wijfe van Schrijven by alle Volken yder Eeuwal—

lenskens veranderd 5 ’t welk ecrit na veel Eeuwen gemerkt werd. Het is

openbaar dat de Grieken de {land der Phoenicifche Letters verkeerd

hebben, dewijle fy van de Slinker en niet van de ‘Regter—hand beginnen

te Schrijven: Want daar door zijn verfcheide Letters anders—om , dat is

in een omgewende {land gefchreven geworden. Immers is dit feker,

het zy dan dat Cadmus of Cecrops foo een deftige vond toekomd , dat de

Hebreen voor de Grieken , Letters hebben gehad: ’t gene blijkt , om dat de

namen der Griekfe Letters door een ligte buiging van de Hebreeufche

— werden afgeleid. Het gene ook de Grieken hebben geweten , gelijk uit Plu

tarchus blijkt, daar hy reden geeft waarom de Alp/va voor al de andere

Letteren werd geileld 5 namelijk , om dat de Phoenicicrs den O S foo noe

men. En men leeft by Varro dat de Letter-namen Alp/2a , Be‘ta,&c. niet

voor Griekfe maar voor Uitheemfche of Barbarifche werden gehouden.

‘Behalven de Figuren en Namen , foo toond de Orden des Alphabéts dat

de Griekfe en Hebreeufche Letters den felfden oori‘prong hebben. Want

de Orden van het Hebreeufche Alphabét (diens oudheid uit den vijf-em

twintigílen en andere Pfalmen , als ook uit de Klaag—Liederen en uit het

derde en vierde Kapittel van Jeremías , en‘ ’t laatíte Kapittel der Spreuken

blijkt) is geheel de felfde met de Griekfe : want voor de fefde He-`

breeuwfehe Letter Vau hebben de Grieken de groote Letter Ban (2)

en de groote Coppa G) dat in ’t Hebreeufch Coph , en Бегут dat met

de Hebreeufche Ïfiz over—een—komt 5 alleen dat de Orden is verkeerd.

Dat dit eertijds Letters geweeíl zijn , bewijíl Bochartus tegens Voílius

en Scaliger. En offe fchoon ’t federd ontrent de 600. Jaaren alleen ge

diend hebben om getallen aan te wijfen , en in de meeite Alphabêten

Omkec'

ring inde

Schrijf‘cn‘ê

Lees wijk;

De He

breen heb

ben voor dé

Grieken

Letteren

gdlâd;

Werden overgeflagen , nogtans werdenfe van Rabanus en andere na hem .

in ’t Alphabêt gel’teld. Want in ’t Latijnfche Alphabêt dat van het Griekí‘e

afvloeid,is de groote Letter Bau , die eertijds by de Eolers een Уст Confo‘

nant of Mede-klinker was , in een F1 en de Kappa in de Qveranderd. Het

felfde blijkt uit het Coptifche of Egiptifche Alphabêt 5 dat ook van het

Griekfe is afgedaald, gelijk de Orden‚namen en figuuren der Letters kenne—

lijk maken,na volgens datwe boven hebben aangewefen:Want de fefde SO.

houden de Copten nog voor de S. als ook deКлёш R. voor de K. enZz‘—

da voor Z. En gelij k defe Letters vande Grieken ontleend zijn , foo toonen

Гс ook dat de felfde voor defen by de Grieken zijnin gebruik geweeí’cSoo

getuigen ook de oude Schrijvers , dat de Latijnen de Letters van de Grie‘

ken hebben ontfangen : want het zy men volgens Plinius en Solinus Held dat

de Letters in Italien zijn gebragt vande Pelafgers (die ontrent 150.]aaren na

Cadmus aankomft in Griekenland , na Italien zijn gereifd) of van de Arca»

ders onder haar Overí’ten Evander , van welkeTacitus fegd datde Abori‘

gines de Letters hebben geleerd , en óojaaren na de Pelafgcn in Italien zijn

gekomen 5 foo ítemmenfe egter daarin over een , dat de Latijners de Let“

teren van de Grieken hebben geleerd , en datfe van de Ionifche weinig ver—

fchilden. Dionyfius van Halicarnafi‘en fegd uitdrukkelijk ‚ dat de Arcaders

alder—eeríl: het gebruik der Griekfe Letteren in Italien hebben ingevoerd'.

Tacitus beweerd dat de gedaante der Latijnfe Letters met de oude Griekfe

de fclfde zijn. Het felfde bewijfi Plinius uit een oud Koper Tafereel

van Delphos dat doen in ’t Paleis te fien was 5 zijnde een gefchenk der

Voríten aan Minerva toegewijd , pronkende in de Boek-zaal met dit

‘ Е 2 Op‘
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wiíl‘clingcn

der Letze
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Opfchrift 5 Newmugpífmç Tzawap/s А’Эцш?@э. Scaliget betoond dit Орд

fchrifr met de oude Ionifche Letteren gefchreven te zijn з daar by—er.’

gende dat de Letteren der Phoenieiers , Syriers, Maroniten ‚ Grieken en

Latijnen eertijds een en de felfde geweeíl Zijn , of ten minfien van den felf‘

den oorfprong: En dat ook de lkomeinfche flegts door een kleene veran—

dering uit de Griekfe zijn opgemaakt , fulks wil ons` Voflius leeren.

Aangaande nude Arabiers, Syriers , jEthiopers en andere Oofierfche

Volken д dat die ook haar Letters van de Afl‘yriers of Hebreen hebben

blijkt van felfs : En het fou mede ligt te bewijfen zijn , dat de meefie Euro—

pifche Volken‘haar Letteren ofvan de Grieken ofvan de Romeinen door

van „im hare Volk—plantingen en overwinningen , of met haar Bekeering tot het

fommißc Chrií’tendom hebben ontfangen; als mede dat veele haar Letters eerfi feer

l‘lïii‘igm— laat hebben gekregen : Want jElianus verhaald dat Androtion Schrifte—

гсп hebben» lijk heeft nagelaten , dat by de Thracers en by andere Barbaren een

diepe onkunde der Letteren was : foo dat niemand der oude Thracers

de Letteren kende: Ja de oude Europers rekenden het haar felfs voor

fchande die te gebruiken. Waarom fommige ook getwijfl‘eld hebben ofde

Fabelen van Qrpheus door ‘ hem of door andere zijn te faam—gefreld ,

dewijle hy een Thracer was. Socrates Schrijft van Ulphila Bifl‘chop

der Gotthen , die ontrent het Jaar 370 bloeide , dat hy de Gottifche Let.

ters gevonden en de H. Schrift in de Gottifche Taal overgefet heeft:

daar van noch exemplaren overig zijn. Olaus Magnus fegd wel dat de

Gotthen-de Letters gehad hebben voor de Latijnen of 1200 Jaaren voor

Chriltus Geboorte ‚, dog daar in verdiend hy geen geloof 5 om dat de

Noorder Volken foo ver afgelegen zijn van de Oofierfche daar de Let

Gorthen ters en Konfien gevonden zijn. En hierom hebbenfe gelijk de Gods‘

Ìï’tîï‘lgïr' dienfi: en Koníten , alfoo ook de Letters waarfchijnelijker later gekre

gekregen gen. Aventinus verhaald dat de Sclavonen de Letteren van den Filofoof

fâffimm Methodius hebben gekregen ten tijde van de Keifer Ludovicus die Lo

" ‘ tharius volgde. Doch of de Franïl‘en die onder Phara'mond en Marco

merus Galhen hebben over—meefterd, Letters hebben gehad de Griekfe

in Vorm nietongelijk , daar over twijffeld Vollius feer , alhoewel het

Agrippa fchrijft. Dat Hieronymus de Dalmaters , Letteren na de

Griekfe fwemende >met de Overfetting des Bybels, in haar Taal heeft

toegediend; en andere van Cyrillus gevonden aan die van lllyrien, dat

betuigen haare Boeken met de Letters gefchreven , die nog hedendaags

na haare Vinders , Hieronjmiaanfche en Lyrilliaanfihe werden genaamd.

Dc Chi- Nopende de Letters der Chinefen , die hebben meer gelijkenis met

fijn de Beeld-fpraakige Lees-teekens der Egiptenaren (waarvan fy nogtans

cigentlijk verfchillen gelijk beneden fal gefien worden) als met onfe Letteren die

äîîld'l‘c" de gereguleerde geluiden der Menfchen Item uitdrukken. En nadien de

I Chinefen veel Rollen op de oudheid harer Letters , foo is geen wonder

datfe haar felfs ook voor de eeríte vinders opwerpen. Sy houden dat haren

eerl‘ten Keifer Fohy , voor wiens tijden fy bekennen niet fekers te heb

ben, de Letters eerít gevonden heeft. Delen foude na het Schrijven van

Mirander , in China en Europa geregeerd hebben 284.7. Jaaren voor

Chrifius geboorte 5 namelijk 500. Jaaren voor de Sond—vloed , vol

gens de gemeene reekening : dog Alvarez Semedo in fijn Chinefehe Hi—

ltorie in ’t Italiaans befchreven , leid den oorfprong haarder- Letteren

wel af van Fohy , egter teld hy van hem tot op Chrifius niet

meer als 2060. ]aaren. Nogtans matigen de Chinefen haar felfs defe

Eer te vergeefs aan , dewijle volgens onfe voorgaande betooging waar.

fchijn—
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fchijnlijker is dat de eerí’te Menfchen de Letters zijn bekend geweeft _, en

door Noachs nakomelingen tot de Afl‘yriers en andere Volken zijn overge-l

bragt. Wy gelooven dat de Chinefen alfoo wel als andere volken na de

Babelfche verl’croying eerít fonder Letters zijn geweeí’r, dewijle haar Lees

teekens verfehillen van al de geene, die de Alfyriers aan andere Volken

hebben toegediend. Ja het is onfes agtens feer waarfchijnlijk, dat de

Chinefen door een Land-“fet weerhouden werdende gemeenfchap met

andere Volken te hebben , felfs een nieuwe foort van Letters hebben ver—

fonnen , diefe tot den dagh van heden min of meer veranderd bewaren.

En dit zy voor-eerít genoeg gefeid over den oorfprong der Letteren.

Soo fien wy ook dat de wijfe van Schrijven eertijds veelderley is ge

weeft en hedendaags nog is. De eerfte en de oudíte is van de Regter

na de Slinker—hand 5 en foodanig Schrijven de Hebreen , en die fulks

van haar hebben ontleend, namelijk de Chaldeen , Syriers, Arabiers en

de meeíte Volken van ’t Ooften. En dat de Egiptenaars , en ten deele

de Grieken voor defen ook foo hebben gefchreven is uit de oude Schrijvers

bekendVan de Egíptenaaren betuigd fulks Herodoot,en het is waarfchijn

lijk datfe {ulks veranderd hebben ontrent de tijd van Alexander de Groot ,

wanneerfe benelfens het gebied der Grieken ook haar Taal genoodíaakt

wierden aan te nemen. En alhoewel de Grieken de Letters , diefe van

Cadmus hadden ontfangen , omkeerden , gelijk te vooren is gefegd 5 egter

zijnfe ten deele de Schrijf-wijfe der Ooí’rerfche gevolgd : want alíÎe

een regel `vol-eind hadden , foo fchrevenfe van die felfde zijde na de

Slinker—hand , en dan weer na de Regter en vervolgens weer na de Slin—

ker—hand om en weer , tot dat de zijde vol was: en defe wijfe was genaamd

Bxçpaonâôv, dat is, gelijk de OíTen ploegen heen en weer. De tweede Schrijf

wijfe is vande Slinker na de Regter-hand , die de Grieken , Latijnen en an- ~

dere Europifche Volken gebruiken , enonder de Ooí’rerfehe , de Armeners ,

de Egiptenaren en de [Ethiopersz en defe Schrijf—wijfe fchijndwel meeít

Natuurlijk. De derde Schrijf-wijfe is , diewe Baîpûtpnà‘a‘v genaamd hebben ,

die verrigt werd even als de Offen de Akkers ploegen ‚ beginnende de

tweede regel daar de eeríte eindigd, gelijk Hefychius dit verklaard. En

Paufa nias gedenktook aan defe Schrijf-wijlelfidorus Schrijft datfe gemeen

lij k genaamd werd Verfĳnde Boeren noemen de omgeploegde Akkers Ver

Ли, dat is Varen. Op die wijfe waren de oude Wetten van Solon ge—

fehreven , volgens het getuigenis van Euphorion by Didymus 5 en uit hem

Suidas. De vierde Schrijf-wijf@ is datmen boven aan de zijde of blad be

gind en in een dunne-kolom regt neder daald , ’t geneby de Chinefen door

gaans in gebruik is : de eerí’te regel {tellenfe aan de regter—zijde , volgens

Alvarus Simoneta ‚ Trigaultius , Kircherus en andere die de Chinefche

dingen verhandelen, en volgens de Boeken op haar wijfc gedrukt, hier

van de Portugijfen gebragt. Gerhardus Voflìus, fegd het felfde by de

Ooít-Indiaanen plaats te hebben. Diodorus Siculus getuigd dit ook by

de oude geweelt te zijn feggende; dat de Inwoonders van ’t Eiland Ta—

probana eertijds aldus gel‘chreven hebben 5 namelijk van boven na bene-`

den. Feítus legd dat de Grieken defe wijfe van Schrijven genoemd heb

ben Тарасоп , welk woord Voílius. vermoed de Grieken ontleend te heb—

ben van de Phoeniciers en dat’et Гоп afkomí'cig zijn van ’t Hebreeufch

woord Hepach , dat is Omkeeren. En fchoon wy geenfins loochenen dat’er

niet meer Schrijf—wijfen fouden konnen zijn , egter zijn defe de voor

naamíte, en daarom fcheiden wy daar te ligter af.

Om nu ook van al de gedaanten der Letteren in de Weereld gebrulikl;

E 3 ij
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lijk te fpreeken, voorwaar dat en laat de toeleg defer verhandeling niet

toe; Viretus en andere hebben dat ruim genoeg gedaan, en wy lullen

op fijn gefag en andere geleerde giflingen, eenige daar van korts hier na

by brengen, op datwe ook aangaande dien ‚ niet geheel nalatig by den

naaukeurigen Lefer mogten fchijnen. Dus merken wy hier in ’t algemeen

aan, dat’er voornamelijk tweederlei gedaanten of foorten van Letteren

zijn: eene die de Welgeregelde geluiden der Menfchelijke Item uitdrukt 5

de andere die de faaken felfs aan ’t Verlland vertoond. Van de eeríle flag

zijn de Letteren, namelijk de I-lebreeufehe , Arabifche, Sec. Van de
tweede zijn de Beeld-fprakige teekenen der Egíptenaars en Chinefcn,

daar fommige de Mexikaanfche by voegen. By de Egiptenaars zijn van

aal-oude tijden de Beeld—fpraakige Letters in gebruik geweelt , beitaan—

de uit afbeeldingen der Dieren en andere dingen , die voornamelijk ge—

bruikt wierden ontrent de geheiligde faken ‚ om de geheimen voor de

gemeene—Man te verbergen. De oude bg’iptenaren , fegd Ammianus

Marcellínus , hebben niet ge/Ìhre’uen gelĳk fw] nn Schrĳven, met een ge-’

reed en gemakkelĳk getal ‘van Letters, alle: andra/¿kende dat het l/er—

ßand des Men/Heen bevat; maar yder Letter diende haar 'voor een woord,

en met een ‘woord beteekenden fomtĳds een ganfihe fín. Het felfde ge.

tuigd Tacitus feggende , dat defe feer oude gedenk-teekens des geheugens

in Steenen waren ingehouwen. Als ook Lucanus , en Diodorus Siculus.

Dog Rhodiginus en Volateranus feggen dat de Egiptenaars defe Schrijf—

wijfe van de Etiopers hebben ontleend 5 daar over wy ‚feer in twijfl‘el

zijn, dewijle ’t waarfchijnelijker is dat de jEthiopers die van dc Egipti

naars hebben als dat defe van gene zijn voortgeplant. Apuleius fegd het

felfde van de EgiptifcheLetters: en Clemens Alexandrinus geeft daar van

ook een voorbeeld: In het Dufiolitaans Lgipten , fegd hy , т het Hei—

hg hun" genaamd Pylon , й eenj'ongelz'ng tot een Sinnebeeld der Voortelz'ng

afgebeeld, dog een Oud-man als een Sinnebeeld de: Sterven: : Een ‘voor

beeld fvan God 125 де Ha‘w'k, dog де Vtfi‘b een St'nnebeeld ‘van den Haat;

en de Krokodil 'van de шеф/штамм : En dit geheele Sanne—beeld tefa

menfebĳnd te jeggen ‚' o‘ g)’ die gebooren ‘werd en flerft, God haat де on—

befi‘haamdhez’d. Gelijkmen daar over Clemens Alexandrinus en andere na—

lefen kan. Pignorius , Pererius , Herwartus en andere , hebben fekerTa

fel van Is I s in de voorgaande Eeuw ondekt , getragt te verklaren: En

Athanafius Kircherus heeft aan dufdanige ingehouwene Schriften, die

duifend Jaaren verborgen gelegen hebben, een feer groot ligt gegeven,

en defelve in verfcheide van fijn uitgegeven Boeken aan de Wereld mede

gedeeld , alwaar hy de af beeldingen— en verklaringen van feer veel Obe— ’

lifcen, Mumien,Tafe1en en andere oude Egiptifche Opfchriften die ergens

te vinden zijn , heeft opgeíteld. Voorfeeker een werk van grooten ar

beid en Geleerdheid van dien Auteur,als dewelke daar in door foo veel def—

ttge oude gedagtenifl‘en by een verfameld _, alle Geleerde aan hem veel ver—

fchuldígd heeft. Doch of hy in de verklaringen de verwagting van allen

voldoet , laaten wy andere oordeelen. De Heer Ifaak Voílius plagt van

hem te feggen; H)‘ heeft gefibre‘ven wat h] kende dog niet wat b)’ mee/1

te. Defelve Kircherus verhaald uit feker Arabifch Auteur vier foorten

van Egiptifche Letters : dog fy werden foo verward en omonderfcheidelijk

van dien Auteur voorgef’teld , dat wy niet en konnen verflaan hoedanig

die geweeít zijn. Ordentlijker Schrijft Clemens , dat’er drie- er—

lei foorten van Letters onder haar in gebruik zijn geweeflî: De eerí’te

foort noemd hy de Brz'qf-/ehrgjfvige' , daar mede de Brieven en andere

ge.
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gemeene dagelijkfche dingen Wierden gefchreven. De tweede foort

noemd hy de Priq/ierlĳke, die de Prieí’cers en Heilige Schrijvers in din—

gen raakende de Gods-diení’c , in gebruik hadden; De derde foort Hie

rogb’phz‘con , dat is ‚de Heilige-Schrijf-wijfe by ons gemeenlijk Beeld

fpraakelij ke genoemd; dienende om te fnijden in de Obelifcen , Altaren,

Tafelen, Src. Gelijk wanneer Ту де Son Schrijven , foo makenfe een

kring , de Maan door de afbeelding der felfde. Dog hoe de Brief—Let—

ters van de Priefier—Letters verfchilden , offe een ander Alphabet hebben

gehad, dan offe gelijk de Beeld-fpraakige uit Afbeeldingen beítonden ,

en waar in de een van de andere verfchilden , fulks en is niet klaar uit fijn

woorden. Vele twijffelen ook of de Egiptenaars van den beginne ande

re Letters gehad hebben behalven de Beeld—fpraakige, ’t gene van fom;

mige werd geloochend , onder defe is Mercerus , tegen welke Kitche—

rus handeld. Dog als hy de oude Letters der Egiptenaren meend de

felfde te zijn met de hedendaagfche Coptifche (welke van de Griekfe

afkomftig zijn , gelijk uit hare namen en afbeeldingen Sonne»k1aar

blijkt) foo bedraaid hy fig in de felfde fwaarigheden , met welke fijn

gevoelen van de Griekfe Taal ‚die hy van de Egiptifche afleid , feer be—

vogten is. ja welk gevoelen hy ‚ fiende dat’et als openbaar vals van al

le geletterde Mannen uit-gePtampt wierd , openhertig heeft her-roe

pen. Dat hy nu ook voor geeft dat na Cambyíes geen Egiptifche Let—

ters meer gebruikt en zijn op de Obelifcen, nog op de Mummien daar
uit hy befluit dat al de Obelifcen , Mummien öcc. in welke de heden-I

daagfche Coptif'che Letters gefien werden voor Cambyfes tijden zijn ge

weefl: , om alfoo de oudheid der hedendaagfche Egiptifche Letters te

bewijfen) foo en vorderd hy ook niets: Want wie kan gelooven , dat

door de haaí‘tige inval van Cambyfes en fijn korte geweldenarie ‚de oude

Zeden der Egiptenaaren , haar Gods—dienít en Wijsheid t’eenemaal zijn

vergaan г Ja het is uit de Hifiorien feker dat veel Eeuwen na Cambyfes,_

haar Zeden en by-geloovigheid felfs tot de tijden des Keifers Theodo

fius zijn gebleven 5 door wiens lait eerlt haare Tempels omgekeerd en

haar by—geloovigheden uitgeroeid zijn. Daar uit ons klaarlijk toe-fchijnd,

dat de Obelifcen en andere Gedenk-teekenen ,- in welke de hedendaag"

fche Letteren met Beeld-fprakige Figuuren vermengd gefien werden,

ten minfien later zijn als Pí‘ammetichus, die eerí’t met de Griekfe V01k—’

plantingen de Griekfe Letters heeft in Egipten gebragt.

Indienmen ons nu ook vraagd wat van de Beeld—{prakige Schrijf—wij—

fe en de oude wijsheid der Egiptenaren , die van vele hoog geroemd en

onder foo een dekfel verfchuild, te houden zy? Wy antwoorden met de

woorden van den feer deftigen Conringius , die in fijn Boek vande oude

Hermetífche Genees—kunde i‘egd : Datjbodanzge Letters wel te wuerden/zen,`

eenрис 125 ‘van graaien arbeid en штативе tĳd ‚ als ook fvangeen gemeene

Geleerdheid 5 en dat al die felfde dingen vereifcht werdenom fulks te leeren:

en alsmen die al geleerd heeft, foo ismen fonder voorgaande betooging,

nog niet verfekerd van de regte fin en meening. Invoegen foo veel tijd moet

belteed werden om die Letters te bedenken of te leeren , dat’er weinig

over blijft tot onderfoek der waarheid. De ruwheid der Schrijvers heeft

deleer-wijfe nog fwaarder gemaakt 5 wanneerfe in plaats van Letters foo-f
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daníge afbeeldingen hebben gebruikt, die weinig of geen gelijkenis met ’

de faken hebben , of datfe van eenige dingen dwalende gevoelens heb.

ben gehad: want dan kan de geleerdí’te en fcherpfinnigí’ce Man haar mee-`

ning fonder een levendig Leer-méeí’cer geenfinds uitvinden. Dat de Beeld‘

(рта:
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fprakige Letters der Egiptenaren in defe dingen gebrekkig zijn geweeft,

toonen de gedenk—teekenen van Horapollin en andere : want in die is

felden yets te vinden, dat een regte over—een-komíl‘ en gelijkenis met de

faken heeft. Het blijkt ook hier uit dat de Egiptenaars foodanige din—

gen foo vande teekenen als de beteekende faak geloofd hebben, die feer

vreemd en ver van de waarheid af zijn. Daar uit ook openbaar is datfe

mis-taíten , die behalven de verklaringen welke voorkomen in Horapol—

line , Clemens , Ammianus en andere , nog befig zijn om op te foeken

de verklaringen uit de mond der Egíptenaars gehoord , of felfs eenige

uit te vinden. Het zijn en fullen altijd blijven den Latijners onbekende

Letters, om met Ammianus te fpreeken. Wy Weten ook dat de Raad

fels van die Sphijngen , niet en fullen opgeloít werden door Kircherus , al

heeft hy na fijn eeríten nog een nieuwen OEdipus beloofd. En al was

het beter als die BeeldÂprakige fchat, welke de Vader Herwartus met

groote neerfiigheid heeft vergaard ; die veel belovende Tafel van Bem

bus , en alles wat’er nog van de Beeld-{prakige geleerdheid overig is , Га!

door OEdipus geen valle geleerdheid verfehaifen, foo veel uit HoraF

polline en andere is af te nemen; want het is niet waarfchijnlijk dat hier

beter dingen onder verborgen zijn. Het gene Conringius fegd van dat

’er in de Beeld—fprakige Teekens weinig gelijkenis met de beteekende

faak is , fullen wy met eenige voorbeelden uit Horapolline bewijfen. E

gipten wijfenfe aan door een brandende Wierook-vat en daar boven een

Hert 3 om dat gelijk het herte van een jaloerfchen in een geduurige heete

vlam is, alfo ook Egipten, om dat’et onmatig heet is, geduurig de din..

gen die in haar zijn bezield en voort—teeld. Dog wie kan raden dat door

loo een teeken liever Egipten als eenige andere deelen van Afrika , die

nog heeter zijn, aangewefen werd? AlíTe willen aan wijfen een Menfeh

die nooit buiten ’s Moeders Keuken is geweeít , foo teekenenfe Опасе

pbalm: Sy geven’er defe reden van ‚ om dat hy nooit Hiítorien heeft

gehoord , nog weet wat’er by andere Volken te eeten is: is dat niet

í‘cherpfinnig? Seker fulks konde door alle onredelijke Beeílen , ja beter

door een leven—loofe Steen werden afgebeeld. Alfl‘e Stil—{wijgendheid

willen aanwijfen , foo fchrijvenfe foo veel dagen alfl‘er in drie jaaren zijn,

namelijk 1095. dog waarom fulks? om dat een Kind voor het derde

niet fpreekende is of het fehoon een Tong heeft ‚ daar door aangeWe

fen werd dat’et van Spraak is beroofd geweeít. Wie liet niet dat ditfeer

ver gefogt is э Еп dat fulks fonder de levende Stem van een Leer—mee—

í’ter niet te verfiaan is г Voorwaar indien ymand hedendaags foodanige

dingen voor geheimen wilde verkoopen men fonde hem wel dapper

uitlachen. ’

De Chinefche Letters fchijnen de Egiptifche Beeld—fprakige feer wel

gelijk te zijn , egter verfchillenfe daar in, dat de Egiptifche niet alleen

een enkele faak beteekenen ‚ maar ook geheele verborgen bevattingen:

gelijk de Torre , niet alleen dat Dier, maar ook de verborge werkingen

der Son in de figtbare Weereld en des Seheppers in de veri’candige “766

ге1с1 aanwijít. Dog de Chiuefehe Letters dienen alleen om de enkele

bevattingen der dingen aan te wijfen 5 fonder dat’er eenige verborgend

heden onder fchuilen : uitgefonderd nogtans eenige , die weinig van de

Egiptifehe verfehillen. daar en boven de Chinefehe zijn aan alle_Man ge

meen , dog de Egiptifche waren flegts eigen aan de Priefters en Grooten ,

die na het Prieíterdom of Koninkrijk Ronden: of aan de geene die fulks

door Burgerlijke infielling was toegelaten.

De
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De Chinefche Letters zijn met het volk even oud _, gelijk uitAlvares Se

medo en andere blijkt; want fy tellen van der felver vinding, tot op de

tijd dat defen Schrijver fijn Geí‘chiedenis heeft gcfchreven , namelijk het

Jaar onfes Heeren 164.0. 3700. Jaren , of fchoon andere dit getal nog feer

begrooten , gelijk boven gefien is. En alhoewel fy Chinefche Letters ge'

naamd werden , egter zijnfe in de Naburige Rijken , Japan , Corea,

Cochin Src. ook in gebruik: en yder volk drukkenfe uit met een ei

gen fpraak-klank, gelijk by ons Europers de Cijŕfers en Hemel-teekens.

Den eerften vinder ítellenfe eenen Fabi een van haar eeríte Koningen;

waar van Athanafius Kircherus in fijn oudheden van China aldus fchrijft:

Volgens de famenfchakeling der Chinefchejaar—boeken fegd hy , is de vin

ding der Letteren by hen ontrent drie honderd Jaren na de Sondvloed ,

welker ecrite inlteller en Koning de naam van Fobi heeft gevoerd. Zijn‘

de by na in defelfde tijd , als Noachs Soonen ’t gebied over de Aarde

hadden cn de heerfchappy over de Grenfen van de Weereld uitbreiden

en voortplanten 5 fulks delen Fohi de Letteren fonder ffelvan Noachs

Stam ontfangen heeft. Het blijkt uit hun Tijd—boeken genoeg , dat de

@udite defer Volken , hun gefchrift niet uit de famenfetting der Letteren,

maar uit de beelden van Natuurlijke dingen famengevoegd, hebben gemaakt,

welke met foo veel verfcheide Teekens over een quamen, als l`y bevat

tingen van dingen hadden. En in defer voegen vond dan defen eeriten

Keifer Fohz‘ feeker ilag van Merk—letteren , uit Slangen en Draken ge

Chineí‘chc

Letter-te:

kcncn.

Schrijfof` ‚

Lcrrcr

beelden b’

de Chinc‘

[en fcc:

oud.

maakt, die hy tot de Wiskundige en Sterrekundige dingen gebruikte; ‘

waar van een Boek onder hen is, ‚het Boek der Draken enoemd. En in

dufdanigen maniere hebben d’0ude Chinefen wel feítien verfcheide gefial‘

ten der Merk—letteren gehad, die fy yder een byfonderen vinder toe fchrij

ven. Want gelijk de gefeyde geflalte der Draken by Fahi gevonden is,

alfoo fiellenfe een tweede van den Keifer Xim Num, zijnde de beelte‘

niíTen genomen uit de dingen die den- Land-bouw aangaan 3 daarden

{elven ook een Boek van íchreef met foodanige beeldniffen. De derde

foort van een ander Keifer gevonden , beítaat uit verfcheide Randen van

Vleugels , Schagten en “Чаши -, die den felfden gebruikte om van de

Vogels te fchrijven. De vierde beflond uit Schulpvifl‘en en \Vormtjes;

dienende om van fulke faken te fchrijven , gelijk het Boek van den Keifer

Chuen Kim aanwijít. De vijfde gellalte defer Merk-letteren, bellaat uit

Wortelen en Kruiden, en diende lom Brieven en gemeene Boeken te

fchrijven. De fefde geítalte was uit de voetfporen van Vogelen genomen 5

daar ook Boeken mede gefchreven zijn. De levende was uit Schildpadden

genomen; de agtíte uit Vogelen en Pauwen ‚ daar Hiltorien mede be

fchreven zijn. De negende was uit Kruiden , Vleugels en Bundels geno~

men. De tiende »uit Wormen en Krinkelige Krollen. De twaalfde uit

Planten en Sterren. De dertiende wederom andere diemen nauwlijks t’huis

brengen kan. De veertiende geflalte van Merken , beteekende Letters

van Kuit , Blijdfchap , AW'etenfchap, Redenering, Duifierheid, Klaar

heid Scc. De vijftiende was uit Villen famengefet. De feiliende uit regt

lijnige breede Striemen verfcheidelijk door malkanderen gehaald , diemen

nog niet en kend. En dits de geflalte der Letteren by de oude Chinefen:

hier wat nauwkeuriger aangewefen , om dat alle die Schrijf—wijfen en

Lettermakingen , binnen de enge omtrek Van onfe Alphabêt-{teenen niet

en konden ingeíloten worden: en daar is ons ook hier foo heel veel niet aan

gelegen. ‘

Voorts hebben de hedendaagfe Chinefenin haar Taal feer weinig “того

i F den ,
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den , en die nog alle een—Syllabig : daar onder niet meer als 326. Naam

woorden zijn, en in ’t geheel niet over de 1228. woorden 5 door ’t welk

fy in groote verlegentheid van gelijk-namigheid zijn. Dog fy hebben nu

Chania“- by na ontelbare Charaéters 5 íommige tellen’er tot 60000. andere tot

80000. en eenige tot 120000. die alle gefchreven zijn in haar groot

Woorden-boek datfe Намет, datis , Oceaan ofGroote Zee noemen , (met

welken naam den vermaarden Arabifehcn Woorden-boek-fehrijver Camus ,

y fijn Lexicon heeft vereierd) welke na de Beeld-letters opgekomen zijn. Die

¿WCM- nu by haar tot de hoogflze Geleerdheid begeerd te komen, moet al defe

Charaíters of de meeílendeel van buiten konnen: dog tot het gemeen ges

гнетет bruik onder de Konítwerkers en‘Handelaars en andere uit de gemeene

Écbärlàï‘tûc Man, zijn 8000. of 10000. genoeg. Daarom werden uitde geletterde ver

Gçl'efrd- koren, de gene, die de beltnuring des Rijks waarnemen: want fy wer—

hud' den niet fonder grooten arbeid geleerd, en fy befieden een groot deel

van haren leef-tijd om al die Characíters te leeren: en ’t gene wonder is , om

al ‘defe verfcheide Letters te vormen , gebruikenfe l’legts negen verfchei

de flrepen. En nadien de felve uit haar klein verfchil niet fouden genoeg zijn

Vormil‘g tot foo veel‘ duifenden woorden, foo voegenfe veel Letters te gaar, uit

ÈÎÎCCCÎÌÎ' welkers vermenging nieuwe te voorfchijn komen, die van de enkele in

идт- beteekenis verfchillen. Dog nadien haar woorden foo dobbelfinnig zijn,

dat een woord twintig of dertig verfcheide dingen beteekend ( wel—

ke dobbelfinnigheid alleen door de uitfpraak werd verbeterd ‚ en 'de

Moejelijk Chinefcn van jongs af defe Tale gewend geheel ligt , dog de Uitlanders

Üy‘iiiiiiìc: feer fwaar valt) daarom hebben de Jefuiten die in China gefonden wa—

om ulce- ren om het Geloof te verbreiden , op dat’er een makkelijker weg tot lee

m“ ring defer Taal mogte gebaand werden , vijf teekens uitgevonden, met

welke boven de Letters gef’teld, fy even als met Mufijk-noten , de ver

hefling der Toonen uitdrukken. Defe teekenen zijn de volgende A --V v.

en daar door werd aangewefen, dat een woord by voorbeeld ya , met

onfe Letters gefchreven ioo geteekend, verfcheidendlijk moet werden uitge

Klink en fproken en verfcheide dingen beteekend, gelijk uit de volgende voorbeelden

uiri‘praak— blijkt: ja” God, ya' een Muur, yá Uitnemende , ya‘ Verbaaílheid, yá een

mm" Gans. Dus fietmen dan hier, wat men te oordeelen heeft van dat ver

maarde gefchil 5 namelijk of ’er een Algemeene—Letter tot dienfl: van de

gantfche Weereld fou konnen bedagt werden Э Voorwaar daar is aan de mo

Dm, 21- gelijkheid defer faak niet te twijfl‘elen , dewijlwe fien dat daar Charaíters

встсспс bedagt zijn, die foo veel Landen gemeen zijn, datfe Europa in groote

äjá‘îîî’w overtreffen, Waarom foude fulks voor de gantfche Weereld niet konnen

nen bedagt gefehieden? Voflius beveiligd fulks met de volgende redenen, Eeríl fegd

“rdm” hy , \Vy hebben teekenen van alle de woorden , verfehillende volgens de

Talen. Ten tweeden 3 de meeí’te Volken zijn eeni’cemmig in de Ci'flìer

Letters en in de Teekenen des Hemels, of fehoon yder de felfde in fijn

eigen Tale uitfpreekt. Ten derden 5 Nadien de Menfehen , byfonder de

jonge, welkers geheugen kragtigíl is, in korte tijd veel Talen leeren,

waarom en {ouden in foo een tijd de Charaëters ook niet konnen geleerd

werden , als zijnde Lees-teekenen van een ‚gemeene Taal. Want daar

fouden geen meer Teekenen van faaken noodig zijn, als’er nu Teekenen

стыде van woorden in yder Tale vereifcht werden. Daar uit die Geleerde Man

аддетсепе befluit, dat ongetwijfeld de Toren-bouwerste Babel, na de verdeeling

Charaó‘tcrs

¿cvsweb der fpraaken , indienfe een gemeene en aan allen bekende Charaéter om ‘

нигде: te fehrijven hadden gebruikt, malkanders meening feer wel fouden heb

gcnïîgâìém ben verfiaan. jDaar bygevoegd diend, dat die Bouwers, offe fchoon voor

de

 



VANDE OUDHEID EN GESAG DER EERSTE LETTEREN. 4.3

де verwerring een gemeene Tale en algemeene Charaëters hebben e— bouwers

bruikt , malkander egter niet en hebben konnen verflaan , om datfe door de азиат“

ongemiddelde Godlijke invloed , foo wel de Chara‘íters als de Tale hebben hebbuii

vergeten 3 дааг fommige feer aan twijfelen, alswe gefien hebben.

Over de Letters der Mexicanen, diefe gevonden hebben door de lei— такта.

din der Natuur en der Reden fonder voorbeeld van andere Volken , "n d“ Le“
Ëlegwijle fy van de overige VVeereld afgefcheiden waren) onderfoeken

mmige, of die een derde foort van Letters uitmaken, ofte datfedie in fino“ ho“

d’overl'cheping hebben met haar gefleept. Onder al de Volken der nieu- m’

we Weereld , waren de Mexicanen wel de Burgerlijkfte i foo datfe ook

eenige Letters hadden om de gedagtenis der gebeurde dingen te bewaren.

De Mexicaanfe Tale begonde ook gewoon te werden aanandere Volken

tot 1200. Mijlen, gelijk by de Europers de Latijnfe en by de Oofierfe

de Arabifche Talen. Рите/ом heeft in fijn reifen een gantfche Maxicaanfche Meximn‘

Kronijk met deITelfs verklaring; dewelke door den onder-Koning van nieuw к”

Spaanjen gefonden was aan Karel de vijfde. Dog van de France Roovers l ’

onderfchept, is ’t gefchrift aan Thevet gekomen, na wiens dood het

gevallen is in de handen van eenen Hackluitus, van wien Purchas dat

Verkrijgende het felfde heeft gemeen gemaakt. Een werk fegd Ho’rnius,

wel waardig dat het de lief-hebbers der oudheid infien: want daar uit wer‘

den veel dwalingen van Acofia ondekt. Het beflaat in vcrfcheide afbeel

dingen harer Koningen , als ook hare daden en andere dingen , die waardig

geoordeeld werden de Nakomelingen over te leveren: want de aankomít bedîníg

der Spaanjaarden , verbeeldenfe door een gebaard Man in een rood gzgä‘är“

kleed , daar door fy hare Wreedheid aanwijfen. De Koning Tizokik ‘

drukkenfe uit door een doorboorde Neus , om dat hy foo een Neushad

de. De reife van het Meir Navat, verbeeldenfe door feven Spelonken,

met even foo veel Menfchen daar uit voortkomende. Defe Beeld—tee—

kens , offe fchoon befionden uit de afbeeldingen van verfcheidc Dieren ,

Planten en Werktuigen , gelijk te fien is by Purchas en Kircherus 5 eg—

ter zijnfe niet als de Beeld—fpraakige Letters geweeít , om datfe geen ver

bOrgen beteekenis hebben. Ook vertoondenie geen onderfcheide gelui.

den der Menfchelijke fiemme, maar de gefchiedenis der faaken als een

Schilderye voor yders oogen , die firaks van elk fonder eenig onder

wijs konnen veritaan werden; Waar uit blijkt dat defe Schilderyen geen

eigendlijke Letters zijn. En dit fal dan genoeg zijn van de Oudheid der

Letteren , en deífelfs verfcheide maaking onder de Volken. Refieerd al.

leen, datwe eenige van de voornaamlte derfelve, op het gerugt der Ou

den en getuigenis van Geleerde Mannen , gaan affchetlen , op datwe

onfe Lezers bedenkingen, door' fienelijke Beeldnifl‘en eenigfinds onder—

fieunen mogen.

Van het eeríle Aal-oude Hebreeuwfch Alphabet datwe u hier vertoo

nen , word ons door een Joodfch Erfgerugt geleerd, dat het felve onder

defe gedaante aan den Aardsvader Abraham gegeven is, ter tijd dat hy

Ur der Chaldecn Verlatende , over den Eufrat trok , om in ’t Land Canaan

te gaan woonen. De Hebreen verfeekeren ons ook , dat de Namen der ¿mi?

stammen lfraels aan den Oever van de Jordane , met dufdanige Lette- han

ren op feekere Gedenk-{temen ingefneden, gevonden zijn. Als dewel

ke aldaar ter gedagtenis harer ingang in Canaan opgeregt'waren vol—

gens Jofua 4.. En dat die Steenen daar waarfchijnelijk lang zijn in wefen

gebleven, fulks kanmen uit de voorfegging en ’t oogmerk van die Stee- ajuda

_nen ,_ buiten alle tegenfpreeken afnemen uit vers 6. daar `jofua defe op- Ëäîlu‘fi‘nz‘

2 mer—
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Steenen

nan de j or

dine waar

toe opge

regt.

Ifracliten

van Abra

hams over

xogt Hc

breen gc

nocmd.

merkelijke woorden fpreekt: Op dat dit een Tecken .ey onder u lieden;

wanneer uwe Kinderen morgen ‘vragen fullen ,‘ Wat zĳn u dejé Steenen?

Daar kon voorwaar niet klaarder gefprooken worden, om ons te doen

gelooven ‚ dat defe H. Gedenk-teekenen ten minften foo lang in eeren

gehouden zijn, als de Joodfche Republijk gebloeid heeft5 ja waarl‘ehij

nelijk veel langer , voor foo veel immers de getrouwe overlevering aanging д

als ontrent welk de joden altijd, felfs tot overgeloovigheid toe, zijn

forgvuldig geweel’t. En offchoon van hare Schriftgeleerde daarveele grollen

te mets zijn bygelapt, egter moetmen fulks minder van die dingen ge.

looven, welk haar eerlten aanleg uit het gelag der H. Boeken ontlee..

nen. En dus agten wy dan ook, dat niet alleen ’t geleide Erfgerugt der

Gedenk—fieenen, maar ook felfs de eigene Aaloude Schrijf-wijle der Let

teren onder hen is konnen bekend blijven. Cieraads-halve 5 vertoond

onfe afbeelding, Abrahams overtogt over den Eufrat5 van welke over.

gang de Ifraeliten Hebreen genoemd zijn, alswe 1n ’t volgende Hooft

ltuk breed genoeg toonen fullen. De latere, en met namen de Romei;

nen, hebben defe Rieviere dufdanig op hare Penningen afgebeeld5 dus

fietmen nu dan hier, na de gewoone verbeelding der Rievieren en Stroo.

` men, een ruiggebaarden Ouden Man, die Water uit een Kruik йог: ‚

't Alpha

bêt van

Enoch

Of'er een

hei tn in

с gekrui

&с Как

ßœkt.

hebbende een Oever-riet in de regter, en in de flinkerhand ’t Roer van

een Schip 5 nefl‘ens hem dobberd een Bootje, even als of daar door de

overfcheping of bevaarbaarheid van die Rieviere , van ouwelings wierd

te kennen gegeven: Want dat defe verbeelding niet foo feer op de Tog..

ten van Trajanus en liet, fchoon hy den Eufrat felfs foodanig op fijn

Penning vertoond 5 fulks foumen daar uit mogen befluiten , dat dien

Кейс: felfs daar nevens op een Brug Ptaande over den Stroom gebouwd,

efien word5 werdende van eenige fijner Lijfwagten gevolgd. Dog dit

gehoord tot een andere befehouwing5 namelijk de bemagtiging der Land.

fchappen en Volken, waar van op fijn tijd.

Het tweede Alphabet vertoond de Aaloude Schrijfteekens of Boek

í‘taven, die voor de Sondvloed by Adam en fijne Kinderen in gebruik

waren5 en worden byfonderlijk Enoch toegepaít, die van God weg ge

nomen is volgens Gen. 5. 24.. Men fegd dat defe Letteren uit een oud

Opfehrift genomen zijn, welk te Jerulalem gefien wierd, ten tijde dat

de Chriílen Princen van Italien tegens de Mahumedanen Oorloog voer

den: verfehillende alsmen fien kan van шеей alle de andere oude He

"breeuwfche Letteren. Dog waarom de Letteren in ’t felve , op ’t geloof

van de aanbrengers , van onderen na boven beginnen5 en in drie rege

len , yder van negen Letteren gefien worden: voorwaar dat en hebben

wy tot nog niet konnen wijs worden. De benedeníte regel begind van de

regter na de flinkerhand , als alle de Hebreen lefen , en de middellte of

tweede regel, van de flinker na de regter, vlak tegens de gewoonte der

Hebreen aangekant: en de derde of bovenPte, wederom van de regter

na de flinker: foo dat de laatfie Letter boven en voor aan Praat , en de

de eerlle onder aan op ’t end of begin aan de regterhand, volgens de

lefing der Hebreen. Maar het gene fommige in dit Aaloude AB с ver—

wonderd, is dit, dat de fefde Letter van de benedenlle regel, zijnde de

Van de volkomen gedaante van een Kruis heeft , en een Sweemfel

toond, van de Samaritaanfche Vau5 welkers Alphabet wy agter ’t vol..

gende hedendaagfche Joodfche van Ezdras , vertoonen fullen. Sommi.

« ge hebben in defe gekruĳíe Van een fgeheimenis gefogt, als of die de

Kruicing des Saligmaakers van verre a gefchaduwd hadde 5 om dat, ge
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lijk defe Letter de fefde in Orden van ’tAßc is; Chriílus alfoo ook

op den fefden dag der weeke , namelijk op den Vrydag geleden en

~ter fefder uure van den dag den Geeft gegeven heeft , volgens Luc. 23.

4.4., ’t geen ons geheel onfeker of ten minlten vry ver gefogt fchijnd.

Men meend dat dele Letteren de oudlte en eerí’ce der lVeereld zijn ,. en

dat Adam en Enoch defe gebruikt hebben , om veele dingen , d’opkomít

der eerfie Weereld raakende, aan te teekenen. Gelijkaook de oudíle

Joodfche Meeí’ters ons willen wijs maaken, dat Seth Adams Soon, alle

de dingen die van de- Schepping en de Hemels-loop en andere W’e

tenfchappen voor de Nakomelingen dienl’tig te weten waren , op die

twee vermaarde Steenc Kolommen, daar Jofephus van gedenkt, met

dufdanigen maakfel van Letteren uitgehouwen heeft д ten einde door

een Watervloed ofte ander ongemak niet en foude te loir gaan , datgene

datfe tot nu toe malkander in ’t Stamhuis van Adam, van hand tot hand

overgeleverd hadden. Want de Joodíehe Rabbinen , infonderhcid die

door de Cabaalfche Leeringen wel meenen onderwefen te zijn, {eggen

voor valt 5 dat Adam met een volkomene kennis der Schepping gefchapen
ris, en dat hy die aan fijne Kinderen gefiadig, eeríl by monde, daarna

by gefchrifte heeft voortgeplant. Want {у feggen anderfinds niet wel te

konnen begrijpen, hoe de kennis van de Sterre-loop, die ten tijde A- дай"

brahams op ’t hoogíle by de Chaldeen bloeide, in de tijd van drie hon- гадает

derd Jaren, die na de Sondvloed tot op Abraham verloopen zijn, foo а???“

{terk fou doorgebrooken zijn, by aldien die \Vetenfchappen van Seth ветви}.

en Enoch en mogelijk andere, op foodanige Steenen uitgehouwen , niet

en waren behouden gebleven , de'wijl tot de nette kundfchap van die

dingen , een veel—eeuwige waarneming van den loop des Hemels noodig

fchijnd. Dit zijn hare gedagten daar ontrent. En wy hebben te vooren

ook nog yts over Noachs Schriften _. uit den Brief van Judas, die van

Enochs Prophetie gewaagd, aangemerkt. Ook mogenwe hier in ’t voor—

bygaan aan feeker gefchreven Boek van Enoch gedenken , dat b de

de Ethiopers infeer groote waarde en als voor een Goddelijk Schrift gehou—

den werd.

De derde Letter—Reen vertoond het Alphabet , datmen hedendaags, Heden‘

Hebreeuwfch noemd; en in welke wy ook de Bybel van de Joden ont—

fangen hebben. Wy noemen defelve ook ’t Alphabet van hfdras; om Alphabet

dat dien vermaarden Sehriftgeleerde , de Bybel—fchriften volgens ’t ge— Sul'

meen gevoelen , na de Babylonifehe gevangenfchap , onder ’t Upfigt der щёки.

ОисШеп Ifraels, onder welk ook eenige Propheten waren, met fooda—

nige Letteren (diemen Chaldeefche, Alfyrifche of Babylonifche noemd)

afgefchreven heeft; zijnde te Vooren met fulken Letter gefchreven , als

men tans gewoon is Samaritaanfche of oude Hebreenwfehe te noemen i

nadien defe d’oude Letteren, felfs na de wederkeering uit Babel, be

houden hebben; gelijk wy hier Vooren hebben gefeid, en op fijn plaats

de reden daar van íal aangewefen worden. Datwe nu by onfe Letter

Неси, eenige fchrijvende Beelden vertoonen; voorwaar dat heeft geen

ander infigt , als om den Lezer te doen gedenken aan de feldfame H1ůo

rie, diemen in ’t vierde Boek Efdrœ aan ’t 14.. kapittel leeft: daar hem benino

belall: worden vijf Mannen die ras in ’t fchrijven waren, te verkiefen, finan Ef

om de verbrande Wet wederom van nieuws aan t’faam te brengen 5 dien ‚32:4,

hy dan ook volgens die vertelling in veertig dagen van buiten voor Bock

fey. Dog is dat verhaal nefiens veele andere dingen die in dat Boek саг-ц

voor—komen , van de Regtfinnige Kerk om veel reden voor Apoeryf

F 3 ver.



4.6 VOORBEREIDSELS тот DE BYBELSCHE WYSHEID. LBoek.

Strijd te

gen dc Сз—

nonijkc

Boeken.

Samari

taanfch of

oud Нс

breeuwfch

Alphabér.

Waarom

Шras de

oude Hc

breeuwfìzhc

Letteren in

Chaldefchc

veranderd

heeft.

Ouden

haar der Io

den tegen

dc Samari

rancn.

De naam

Samaritaan

tor een“

laila: en

verklaard geworden; gelijk wy in ’tvervolg ruim genoeg aanhalen -, en we‘

derleggen fullen; als zijnde t’eenemaal aangekant tegens ’t gene wy in

de Canonijke Boeken, van Efdras en Nehemias leien. En wie fal ons

wijs maaken dat alle de Copyen van de H. Schriften, zijn te foek ge

weeít, daar de Joden de gewoonte hadden van in alle Synagogen af.

fchriften te hebben, en die te lefen, na het voorbeeld van Nehemias ,

die fulks in den Voorhof op eenen Houten-Roel gedaan heeft; en dat

ook alle de Koningen en Vorílen , foo dra fy aan de Regeering quamen,

’t Wet—boek moeiten affchrijven , volgens Deut. 17. 18. alswe elders

breeder hebben geleerd. Wy fullen aanítonds ook het oude Chaldee—

fche Alphabêt befchouwen , hoedanig dat van Efdras wel defelve bena—

ming kan dragen; dog daar van men de Letteren feer veel fal fien ver

fchillen: ’t Geenmen de verwarring en verfiroying der Volken dank‘

wijten moet; want daar door fietmen ook d’hedendaagfche Chaldee

fehe of Affyrifehe Letteren , van de Oude eenigfinds afgewifl‘eld.

De vierde foort van Boek-flaven, noemen wy met groote waarfehijne.

lijkheid de Samaritaanfche of oude Hebreeuwfche Letteren, met hoe—

danige men geloofd dat de H. Boeken van ouds , tot na de Babylonifche

gevangenfchap, in de Hebreeuwfche Taal gefehreven zijn geweeít. En

welke Efdras , alswe gefeid hebben, op ’t gefag des Joodfchen Kerken

raads , in Afl‘yrifche of Chaldeefche veranderd heeft i blijvende egter

defelve Hebreeuwfche Taal 5 even alsmen hedensdaags Hoogduitfche

of Latijnfche Boeken met Hebreeuwfche Letteren by de Joden vind.

Dog om wat reden Efdras fulks heeft gedaan, daar ongetwijfeld nog

van de oude affchriften voor handen waren 5 dat fullen wy in een ander

Hooft—{tuk afdoen. Daar wy dan ook uit de Opfchriften van de oude

Sikelen der Hebreen , fullen toonen , dat defe Letteren , die enkel Sama

ritaanfch zijn , de oudí‘ce en oorfpronkelijke Letteren der Hebreen zijn,

in welke fweem van Letteren de Samaritanen , die de vijf Boeken Mo—

fis , en een groot gedeelte der andere H. Boeken , voor Goddelijke

Schriften aannamen, altijd onveranderd hebben bewaard: Want de Let—

teren op de gefcide Sikelen , komen nog met de hedendaagfche Sama—

ritaanfche Letteren tamelijk over een. En daar zijn nu nog Joden in

Syrien die Samaritanen genoemd worden , welke dufdanige Letteren

gebruiken. Het is uit de H. Schrift bekend, dat _de Joden van ouds een

onverfettelijken haat tegen de Samaritanen, van wegens de Gods—dienfi‘

hebben gehad, en geen gemeenfehap met hun wilden houden, volgens

Johan. 4.. 9. Want fy en waren de meeítenietvan’t Egte Ifraelitifche Bed,

maar een ras van Volk dat de Koning van Syrien uit de Chutteers , Babylo

niers , Chamateers , en uit fchuim van allerlei Landa-ard faam geraapt,

en na Samarien tot Volk—plantingen gefonden had, na dat de liraeliten,

die van de Joden afgevallen waren, in verfcheiden plaatfen , als Ballin

gen om—fworven , en veelderhande Afgoderyen invoerden , volgens

2 Reg. 17. Welken haat nog te bet aangroeide, doe Sanaballat op den

Berg Gerazim, die de hoogl’te van Samaria was, een Tempel hadde

ebouwd, op dat fijn Schoon-foon Manaífes, die den waren Altaar te

jerufalem ontfeid was , daar fou Hoogen-prieíter zijn. Uit defen hoofde

hebben de Joden, de Samaritanen doorgaans met veele lafteringen be—

klad, en grouwelijke dingen op hare rcekening gefet, daarfe waarlijk

geen fchuld toe en hadden: Ja het ging ten tijde van de ’Saligmaaker

nog foo grof, dat het by na `d’hoogite veragting was ymand een Sama.

ritaan te noemen: Dus leiden de Schriftgeleerde, felfs om een beufe—

line
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lin te en de Sali maakerb ohannes o ’t 8. ka ittel: Erz/2' ‘en wy Шти
„ie? wegl, dat ¿y eegn Samaritìiáln zý'd en dgn Dui’udphebt? Siet žšk hier

lter fne de onderhandeling van Jefiıs met de Samaritaanfche Vrouwe, die gtbmíkr'

met de Meflias twil’te over ’t regt der aanbidding, namelijk ofmen fulks

moelle doen op defen Berg ofte te Jerufalem. Dog of Efdras na de we—

derkomí’te uit Babel , uit die felve af-keerigheid , de Heilige Bybel- ШЕЕ?!“

Schriften , met Afl’yrifche of Chaldeefche Letteren verfchreven heeft, ÎËIÎCĲ‘ÎÄ—

op dat de wedergekeerde Joden niets met de Samaritanen gemeens fou- gc" deSá

den hebben, dewijl fy doe door d’ingevoerde Af‘goderyen dapper befmet ËÎÎÊÎÏÎ‘

waren, dat blijft ons feer bedenklijk. En alhoewel wy hierover nog eeni— render A

e andere en waarfchijnelij ker reden fullen bybrengen, egter ontbrekender

geen Geleerde Mannen die dat gevoelen omhelfen; onderfieund wordende heeft.

uit het 17. kapittel van ’t tweede Boek der Koningen hier boven aan—

geprefen: en gelijk daar ter plaats een foort van gemengde Gods—dienít

onder de Samaritanen voorkomd , foo fal den Lezer wel doen de gefei—

de Hifiorie aandagtelijk te overwegen. Voorwaar de oden zijn ontrent

de verandering der Letteren niet alte eenig: “faut fommige feggen dat @menig

de Goddelijke Wet aan lfrael met I-Iebreeufehe Letters in de Heilige Taal ä‘âfddrâfc

(foo genoemd, om datl‘e _Adam van God ingefiort is) overgegeven is: Mcefłcrs

welke WVet ten tijde van Eídras veranderd is, in de Arameí‘che Taal

met Afl‘yrifche Letteren gefchreven, na Aram, Sems vijfde Soon den ring der

oorfprong der Syriers , alfoo genoemd, Gen. 10. 22. Dog naderhand mmm'

meenenfe, hebben de Sehriftgeleerde , behoudende de Afi‘yrifche Lette—

ren , defelve wederom in de Heilige of oorfpronklijke Hebreeuwfche

Tale afgefchreven, latende de Aramefche Taal voor ’t gemeene Volk;

waar over Rabbi Hifia , haar fchandelijkbrandmerkt , als hy van haar fegd ,

Риф wel eenige Eerbied [тент ‘voor den waren God te hebben, maar

riefen: dien ook tot de Afgezien liepen. Dit fegd dien Jode , en het fou

ons wonder doen, foo hy ons hier door de Samaritanen niet en wou af

fchilderen , daar wy foo even by na ’t felfde van geleid hebben. Andere

Rabbinen loochenen dit en meenen dat de oorfpronkelijke Wet metde

hedendaagfche Hebreeuwfchc Letteren gefchreven is , welke Letteren

wel voor een tijd wat verandering zijn onderworpen geweeft , namelijk

in den afval der tien Stammen en andere onheilcn die de Joodfche Re—

publijk getroffen hebben; dog dat naderhand , wanneer het Jodendom

ter deeg over fijn mifdaad gelouterd en geitraft was , de Heilige Boeken

’ wederom door hulp van Goddelijke Mannen, in haar eigen oude Let—

teren en voorige fuiverheid der Taal gebragt zijn 5 en dat het die felve

zijn , die Joden en Chriítenen tans befitten. Dit wil Rabbi Simeon Ben‘

Eleazar geenfinds toellaan , maar beweerd uit al fijn magt, dat de Heili-'

e Boeken, nog in Taal nog in Letter eenige afwifl‘eling of verandering

ondergaan hebben; maar datfe van ouds her tot nu toe door alle tijden

een en defelve zijn geweelt: dog van dit gevoelen hebben wy nu alreeds .

het tegendeel getoond, en de гей onfer reden, diewe een andere plaats

ingeruimd hebben , ful dat ook verder konnen onderfchragen‘ .

Voor ’t vijfde Letter-fiaal, vertoonen wy hier feeker Hebreeuwfch JMP?

Alphabet dat Thefeus Ambrofius, den Koning Salomon als een eigen a'

Letter wil toegepafl: hebben; waar van hy nog een tweede bybrengd ;

dog foodanig van malkanderen verfcheiden , dat d’een om d’ander ons

doet gelooven datfe beide verfierd zijn: waarom wy die dan ook geen

meerder agtings hebben toegedragen als om cieraads halve met een der

felve, onfe vertoog—fchets te vervullen. Gemelden Autheur en fegd ook

met
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niet uit wat blijk of glimp men defe Letteren, den naam van Salomons

_ Alphabêt geven kan: dus en gelooven wy niet dat Salomon meer een

na Salo- eigen afgel‘cheiden Hebreeuwfch Alphabet voor hem felven heeft gehad,

als Wy die Letteren aannemen , welke Apollonius Theaneus toegefchre

phabêt van ven worden _, en welkmen by Duretus op ’t 132. blad verbeeld fier.

Â‘f‘ïgìîäe Voorwaar het fchijnd ons toe, dat gelijkmen wonderlijke Mirakelen , en

gehad heeft mogelijk ook Toveryen, van gemelden Theaneus verteld; de verfierders

van die vertellingen hem mogelijk ook daar toe een byfondere Schrijf-l

вещи. l letter (als of daar yts vcrborgens in opgefloten lag) hebben aangeplakt 5

en alfoo kan het ook door een valfch Erfgerugt van de Wijfe b‘alomon

voortgefpat zijn ‚ datmen hem heeft nagegeven , dat hy verfcheiden heime-~

‘ lijke Konllen en befweeringen by hem hadde, die niemand dan hem

gemeen waren: en dus радел dan foodanigen ook een Schrift dat nie.

mand dan hem bekend was. Welke voddige gedagten , veel min de be

veiliging van fulke leugenen, wy in fpijt van Jofephus , hy zy 'foo veel

geagt als hy kan, van dien fchoonen Tempel—bouwer geenfinds willen

’ voort geleid hebben. Voorwaar de Koning Salomon is volgens de Wet

‘ Deut. I 7. vers 1 8. wel verpligt geweelt een dobbel affchrift van de Goddelij- '

ke Wet te fchrijven foo haalt hy de Kroon en ’t bel’tuurdes Volks aanvaar.

de 5 dog daar toe en hadde hy geen andere Letteren van noode dan die,

met welke de Wet Gods alreede gefchreven was , en hy alleen te Ko—

' pyeeren hadde.

Chaldeel‘ch Het fefde Alphabet vertoond de Letteren der oude Chaldeen; van

AlPh‘bê“ wien geloofd word datfe de eerlte en ouíle Letteren hebben. Welke

Letteren ook de Oude Vaders fchijnen gehad te hebben , dewijlfy uit dat

Land herkomítig waren , als uit de roeping Abrahams genoe faam openbaar

is. Men geloofd ook datfe aan Adam gegeven zijn, en tfe tot aan de

verwerringe van Babel ongefchonden bewaard zijn, als wanneer de ce—

nige Taal foo men meend , in meer dan t’feventig verfcheide fpraaken

gefchift wierd;y alhoewel de oude Hebreeuwfehe Taal en Letteren by

de Heilige Linie, onder wien de regte Gods-dienit altijd huisvelle , be

Waard fchijnd , tot na de Babylonifche gevangenfchap: ten zy dan datl‘e ,

als eenige meenen, ook vervallen zijnde ten tijde van Mofes als God

de Wet op Sinai gaf, weder op een nieuw herfield is. Andere meenen

dat de Wet aan Mofes gegeven en befchreven is in die felve Taal, die de

Ifraeliten in Egipten altijd hebben behouden; ’t gene het waarfchijnelijk‘

Re is. En hoe de regte Hebreeuwfche Taal fuiver is konnen bewaard wor

den ter tijd dat’er veelìvermenging in de fpraken en Letteren op quamen ,

dat hebben wy op een ander genoeg betoogd. Belangende de Gods—dienll‘i—

ge oefiening diemen in onfe Print-verbeelding aangewefen fiet , die raakt

alleen d’aanbidding der Vuurs ter eeren van de Sonne; voornamelijk

by de Chaldeen van ouds aangebeden i alswe onder de verhandelingder

Afgoden , door veelerlei waarnemingen die fraai en nut te weten zijn ,

fullen ontwaar werden.

Syrii‘ch De fevende Vertoog—fehets ‚ l‘childerd ons de Letteren af die wy ge—

All’h‘bë“’ meenelijk Syril‘che noemen д _ееп Taal die met het Hebreeuwfch en Chal

deefch feer groote gemeenfchap reekend , en ook van de regter na de

flinker zijde gefchreven Word. Gy liet hier twee verfcheide Alphabet.

-ten _, de eerl’te vertoond Groote ofKapitale Letteren ‚ de tweede , de kleid`

ne of gemeene loopende LetterJ foo alsmen met die gewoon was de

Boeken te fchrijven. ’t Geen byl‘onder over dit Alphabet moet aange

merkt worden is dit, dat de Kinderen in ’t leeren van ’t felve Авс.
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gemeenlijk een lin-rijk woord , beginnende met een Letter van ’t A в с ‚

te gelijk met de Letteren ingefeherpt wierden; welke woorden (затеиgevoegd, feeker Formulier of Voorfchrift van een Gods—dienítig Ge- i

bed uitmaakten. Als by voorbeeld, A. Olaph ‚ Aloho God. B. Beth _,

Ватт Schepper. G. Gomal, Gal/ara Almagtig, en foo voorts met de

rePc. En gelijk Syrien een groot en wijdfirekkend Land is geweeft, dat

nu ruim dan met eenige by~naming dikwils enger by de Schrijvers geno‘

men word, foo is ’t geen wonder dat’er verfeheide Syrifehe Letteren ge—

vonden worden. —

Men liet nog twee andere Alphabéten , onder den felven naam b

fommige bekend, dog om datfe van de flinker na de regterhand gefehikt

(Каша, foo fchijnenfe‘veel eer Phenififehe Letteren te zijn, die volgens

de Griekfe en Latijnfehe rang foo na malkander volgen. Gelijkwe ook

alreeds hier vooren hebben getoond, dat Cadmus de Letteren waarfchij

nelijk uit Phenicien tot de Grieken heeft overgebragt. Waarom wy alleen

het voomaamíte van die twee, hierin de „див Vertoog-fchets aanwijfen.

‚ ’t Geen daar aan volgd, vertoond niet ‚alleen ’t Egiptifche Alphabét

met welkmen Brieven, Boeken en de gemeene faaken plagt te felirij—

ven , maar ook d’amiwijfing der Beeld—{praakige Letteren , die in Figuren

van Havik‘ken , Slangen , Tor-ren en andere Dienen beítaandc , op de Graf

naalden, Mummien ,’ enonder de voetfla‘llen der qnaad-afweerende Afgo-l

den—beelden en Sp‘hinge‘n plagten ge‘fchreven te worden , ontbreekterniet.

En gelijk defe laadte meefialîleen‘byde Prieíters tot de geheime dingender

Gods—dienft gebruikt wierden, foo hebben wy‘ìn'er Vooren genoeg daar

van tot een í‘raal van defc ondoorgrondelijke waan-wijsheid der Е i te

naren bygebragt. Het daar aan volgende Alphabet, behoord ook totde

Schrijf—letteren der Egiptenaren, maar .foo eenige willen van een ouder

(Oort, gemeenlijk Сорт of oud Egiptifoh , na [eelt-ere StadСерию alíoo

genoemd: Hebbende ‚XXX‘II. ofXXXIII. Letteren , daar ’t voorige alleen

vienen-twintig heeft 5 dog warmen van beider oudheid moet houden ‚ heb

benwe alreede hier vooren gehoord. ‚

In de elfde Ver-toog—fe‘hets liet gy een Atmenifeh Alphabet na de ge‘.

meene Schrijf-wijfe arge‘fc'hetlt. Daar is by Duretus nog een ander met

Ca’pitalen of groote Hooft‘élett-eren te [ien , dat getrokken is uit een oud

Gevel-fpits, van *t Kal-teel te Curtin), ’d’ast Wel in voelen van dit ver—

foheeld ‚dog de fweming der Letteren konnen egter‘twijf’r’elagt‘ig vand’een

tot d’ander overgebra worden.

Uit de Chinefche Letteren, oflievor Lees—teekenen‚-kan‘men geen welvoeg

faam A в с. vormen, gemerkt die alleen teekens uit verfcheide faamgefette

fireepkens hebben,endus van meet“: alle Talen verfehillen, waarom wy u hier

flegts eenige weinige ‚proefjes geven ‚ om van de “гей diementot Iooooo.

teld , te konnen oordeelen De andere maniere van fehrijven die gydaar nef

fens liet, beltaat in Beeld—letteron‘die van‘veril‘e—heide ligurien-der Schep’fe—

len ontleend zijn; dog daar in ’egter vande Egiptiîfc’he beeld—letteren ver-n

'fehiîllende , datfe alleen de enkele funken uitdrukken, daar de andere

verborge Raadíelen behe’lfen 5 beide hier voor—en =net genoeg rtot ons oog

merk uitgeplnift: gelijk fhet 'bygevoegd Beeld—werk, ihier ook nergens

toe en diend, als om u de Schrijf—wijle der Chine‘fen ( die metштат

Plìcnifif‘cli

Alphabet.

Egiptif‘ch’

Alphabet'.

Armeníf‘ch .

Alphalxit.

Chinci‘clic

Lccs - tecke

nen.

gen handgreep de .Penceel vattenom ‘haare Lees-teekensite haaien) daar door _

op het gevoegelijkfte afte mazlen. ‘

‘In de volgende' Vertoog—‘fehets konnenwe‘k‘laar genoeg de Letter-beeld—‘

nichn der Egiptcnaren ontwaar worden ‚ foo 'alsmen voorgeefd dat de

G . . ‘féla



go Voox-anmsus тот ma Brnuscnr stnmn. 1. Boek.

Бане felve in de eerlle Eeuwen , van TAUTU s> of Taautos gemeenlijk e/‘Ĳereurim

ЕЩЁ“ Trĳ‘megĳlu’î genoemd , uit de deelen van Dieren en voornamelijk uit dievan

IÎËrâË“ den Vogel Ibis gevonden , en by de Egiptenaren ingeíteld zijn. En liet daar,

Мёд“. wy fullen defelve volgens haar bygefltelde Tal—letteren , ordentelijk gaan

verklaaren; de Letteren van ’t Grieks Ав с. daar nevens voegende , om

Www de fweem defer Sinnebeeldige Letteren daar in overgebleven te fien. Gelijk

defeSin- ook eenige willen dat de Grieken hunne Letteren van de Egiptenaren

hebben ontleend. Dog dat dit niet van de hedendaagfche oflatere Egiptifche

(шест гс kan zijn , is vooren nu al bewefen. Waarom wy houden dat defeSin-beel»

Iz‘îf'dm dige figuuren , veel eer alleen in de Hieroglijphifche ofBeeld-fpraakige Let

teren der Egiptenaren, met veelerleibyvoegingen voort geplant zijn; en

dat de гей ‚ raakende de vorm der Griekfe Letteren, uit een toevalli

fweemfel , of een laater uitflag der faakcn tot malkanderen fchijnende te

pafl'en , enkel verfierd is. Kircherus die met dufdaníge dingen na te vorgehen

feer gefweet heeft, fegd dat de eerí’te Letter namelijk дед/[112134 gevon

I. Sin-tce- den is , uit de wijd—openfiaande beenen Van den Egiptifchen Serpent—Eter

ggfs; I в I s , die fijnen langen bek tuÍTchen defelve door lteekt : gelijk u ’t eerlte

’ beeld vertoond. In welke begin—letteren meer andere der volgende fchuilen ,

en daar ook ligtelijk uit voortkomen : waarom dit Sin-teeken ofLetter

Hicralpha beeld , feer volkomen en veel geagt , Ja de Hieralpha of Heilige A. ge—

ХРЮ“? noemd wierd: waar van de figuur uit drie takken faamgefet, veelfinds

„gwäägc- in de Afgodifche Omgangen en Feeí’ten der Egiptenaren voor aan ge

“OCmd- dragen wierd. Gelijkmen ook onder de bewaarde Oudheden eenige Af—

godifche Pronk-beelden der Egiptenaren fiet, welke defe Hieralp/aa of

Heilige Letter A. in de hand dragen 5 waar van u in onfe Vertoog—fchets

een fiaal getoond word. En gelijk onder de volgende Sin-teekenen _,

het agtíte {al gefien worden in de gedaante van een Offen-hoofd 5 affcha—

duwende in fijn Beeld—{chim de Griekfe 9. Omega, welkers Beeld-fpraki

' ge Sin—beduiding de faamen-voeging van Son en Maan_by‘de Egipte

naars te kennen gaf5 alfoo hebben fommige hier over in bedenken ge

bedenking nomen, of in de Openbaringe niet op de athomflîe der Griekfe A en О,

оЁАРос- ten aanfien der Sin-beteekenende beeldnis gefpeeld word, wanneer de Sa—

5_ ligmaker foodanig van hem felven fprekende werd ingevoerd, feggende:

22: wop I ben de Alpha en де Omega ,' ’t felve drywerf, in ’t gemelde Boek her

gîââjäh“ halende , even als of hy daar wilde betuigen , dat hy was de [Летай/ж,

Word. de Heilige A. of beginfel van ’t woord des Levens, en de Omega, de

Sonne of Ligt der Weereld , die onder de laatfte dagen in de donker—

heid der ondermaanfche Weereld welk in de duifiernis zat, fijn ligt doen

fchijnen heeft 5 gelijk Johannes foo {preekt , in den aanvang van fijn

Euangelium. WVy voor ons deel meenen , dat fchoon wy elk de vryheid

gunnen dit verder na te vorffchen _, onfe Uitleggers genoeg doen, alfTe

defe fpreek-wijfe pafl‘en op het Griekfe A в с. waar van de gefeide Let—

teren het Begin en het Einde zijn.; gelijk inde Text uitdrukkelijk door de,

fe woorden , де eer/ie en de laat/ie _, fchijnd verklaard te worden : vergelijkt

cap. I. 8. &c. met cap. 22. 13. Voorts beteekende dit ecrite Sin~teekenb

de Egiptenaars fool veel als Goeden Engel , 'zijnde faamgefet uit de Begin

Letteren A.Álpba en A. Delta ofD. Want wanneermen de Griekfe A. te weer

Нос de A_ zijden na onder verlengd , foo komd’er fekerlijk een A. Älph/z uit 5 en bevat

iútdäcm— alfoo Een—letterig in haar felven A. dlp/aa en A. Delta : En word defe Beeld—

gîlbîorâi fprakige Letter of Hz'eralp/Ja, by na in alle Egiptifche Opfchriften en

word‘ voornamelijk op de Graf-naalden en andere Steene gevaartens gevonden.

Gelijkmen met de Barberijnfche, Lateranenfche , Flaminifche en andere

Obelifien betuigen kan. Het
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VANDE OUDHEID EN GESAG DER EERSTE LETTEREN. 5r

Het tweede Sin-teeken , noemen de Egiptenaars in haar Taal G A M A T, 11. sin;

een Winkel-haak of Regel-maat, en drukt met fijn figuur eigentlijk de ‘ccm’

Griekfe г. Gamma of U. uit. Beduidende in de Beeld-fpraak der Egip

tenaren niet anders dan de goede ledenl’temming aller dingen cn deelen Winkel.

tot het Heel—al. Waarom men ook dit Sin-teeken doorgaans in de hand balk 0f

van den Afgod H 0 R U s , als den belluurder der gevoelige dingemverf- majggâîn

beeld fiet; dewijl hy ook voor de Sonne ehouden is. Want’even ge- _Sin-rsfkèn

Iijkmen door een \Vinkelhaak of Maat-rye , alle deelen eenes gebouws , :ZSCÃÈQÍL

verfiandclijk en evenredig tot fijn geheel beflag reguleerd5 alfoo fchikt ‚ En Ьосор

en bediíÎeld ook de 66611 van ’t Geheel—al , ’t getimmerte der Groeyige 112150" Wa'

dingen na een regte Maat en gewigt. Het derde Sin-teeken , word op ’t ш. $1п

Egiptifch Goedm Akker genoemd ‚ na fekere Landltreek of gedeelte van ‘um’

Egipten , Delta geheeten 5 om dat het een der gefondí’te en vrugtbaar

116 geweflen voor de lnwoonderen des Lands is: zijnde Ontdekt 10016 151111112?

waanen, uit de voetfpeuren van den Ibis Vogel, die daar overal huisveíl.

En overmids den overvloed van alle die/goederen van een eenigen Opper- `

11611 Magthebber in die beneden deelen uitgefiort worden д daarom agtmen

datfe die weldaad niet qualijk door een {pits-opgaande Letter, die uit

de wijd van een gefchaarde’beenen van den Vogel Ibis genomen zijn,

hebben uitgedrukt 5 gelijkwe in de derde Beeldms konnen afiien.

Uit het vierde Sin-teeken fienwe , hoe de Serpent-eter 1в 1 5 door de 1v. sin

opening des Beks, die de Egiptenaars een werktuig des Pallets noem; “dm”

den, gelegentheid verleend heeft, om de Letter Y. te vinden: als met DcY‘hOÊ

Welk Sin-teeken fy de voortkoming der benedení’te dingen tot de boven‘ Витает

116 welvoegfaam betoonden5 namelijk gelijk uit een Pallet de omtrek uit

(16116115 middelpunt voortkomt. Want nadien de Oude neerftig fchijnen

geweeít te zijn om de doeningen der Dieren nauwkeurig waar te nemen,‘

100 116ЬЬ61116 t’eeniger tijd afgefien dat (1616 Ibis vogel, het eene gedeelte

des Beks in ’t Sand vail: hegtende, met het andere, de trek van een Viädígg‘:

kring befchreef. Waar uit dan fonder eenige wonderdaad of byfondere midi

fchranderheid, het werk-tuig des Pallets, en door fulk eene beweeg- 26159“: С"

daad,den omtrek evenwijdig des middel-punts gefatfoeneerd,\vaarl`ehijnelijk ° mg'

gevonden is. De Egiptenaars noemen het vijfde Sin-teeken , met een woord, V- sm—

dat foo veel als, Heer ‘van de ronde der ‚Дате beteekend. En is root- ‘ccm'

deels gelijk aan de Griekfe o. diemen Micron of de kleine о. noemdz

dewijl de gefeide Vogel nu en dan den hals í‘oodanig houd of draagd,

dat hy een kring daar mede fchijndtemaaken. Dog waaromdit Teeken, 1km?"

Heer 'van de ronde derÄarde genoemd wierd 5 voorwaar dat blijft ons vry n

duiíler. Kircherus fegd dat de Egiptenaars defe hals-wringing aanfiende,

haar felven door een overgeloovigheid hebben wijs gemaakt 5 dat hun van

Mercurius, die in de Vogel Ibis veranderd was, een byfonderc ver

borgendheid aangekondigd wierd , en datfe hem daarom dien naam ge

geven hebben. En meend den felven Schrijver dat Plutar‘chus hier op

fpeeld , wanneer hy in fijn Boek van 1115 611 Oliris , den naam Стр/т , 01

Opt/aa verklaard. ’

' Het fefde Sin-teeken datwe hier met dit getal in d’afbeelding aangewefen VI- Sin

fien , wierd van ouds by de Egiptenaren LABDA genoemdzen van de ver- как“

klaarders aangemerkt als den tegen gefielden van de voorgaande Beeld—

letter. Want gelijk door dien de voortgang van het Benedcníte tot het

Opperfie; alfoo vertoond defe de voortgang van het Оррег116 tot het Be

nedenfte. Zijnde dit Sin-teeken wederom gemaakt uit de wijd van elkan—

der í‘chrijdende voeten van den Vogel Ibis: Uit welkers pas in ’t voet

G zr zand
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Maat of

Elle-{tok

hoe gcvon- _

den.

VII. Sin

xcckcm ‚

VIII. Sin

toeken

De Sonne

en Man:

door ¿en

Offckop

aangeduid.

IX. Sin

tcckcn.

Den Ha

'iks-ko

Op dc S n

nc вера“.

х. sin`

weken.

zand ingedrukt , de Egiptenaars eerf’celijk de maat van hun Elle—{tok

uitgevonden hebben, als uit veele Oude getuigeniflen bewefen werd. En

is ook mogelijk wel waar, dat fijn voetltap feer wel aan de lengde van

een menfchen Elleboog, na welk de Elle van ouds gemeten is, heeft,

over een gekomen: En datmen alleen uit bygeloovigheid defe Maat

aan dien geheiligden Vogel heeft valt gemaakt , op dat het Sin — tee.

ken tot de Beeld-fpraak, eenig meerder geheim mogt fchijnen in fig te

hebben. Gelijk dan ook Kircherus getuigd dat dit Sin—tceken nu en dan

in de uitgehouwen Hieroglyphifche Beeld-fpraaken gevonden word; En

datmer een waaragtig fweemí‘el der Griekfe Letter А. Lambda in fien kan, fal

niemand ontkennen die de beide tegens een houd. En foo by—aldienmen nu

ook defe Beeld-letter , met de voorgaande , diewe aanfionds de vierde noem—

den , te gaar knoopt , fiet daar foo komter een faam-gefet Птиц; Let.

ter-beeld uit; of om netter te fprcken, een getal van Tienen voort; by

de Grieken en Romeinen gemeenlijk voor een Х. genomen. Die ook de fe—

vende Beeldnis befiet fal ligt ontwaar worden, dat hem den Vogel Ibis

hier al wederom geheel en gantfeh voorkomd , dog flaandeop fijn wijd uitge.

fchaarde Pooten , ’t lijfagterwaards gekeerd , den hals omgewrongen en met

den Bek opwaards kleppendesen dat daardoor de gefeide figuur vande X.uit—

gedrukt werd. Waar van Kircherus tamelijk breed gefproken heeftin fijn

Beeld—fprakige Telkonít. Gelijk den felven ook getuigd ‚ dat d’Egiptenaars

door dit Sin—teeken , navolgens eenige gewoonten van den lbis vogel, de

voortgang van de Ziele der Weereld , opwaards en nederwaards gewoon

waren af te fchaduwen.

Hetagtí’ce Sin-‚teeken verbeeld een Ofl‘ekop , en beduide by de Egiptenaars

foo veel als de Letter 2. ofliever de Coptifche S{gma .‘ alhoewel andere ook

defe voor de groote ‚0. Omega of0u nemen. Kircherus egter oor eeld het eer

íle gevoelen beter , om dat de Coptifche Sigma een veel netter weining van

den Ofl‘ekop heeft. Het Sin-teeken felfs , geeft eigendlijk de famenvoeging

van Son en Maan te kennen 5 dog foo nogtans , dat de OíTekop de Sonne, maar

de Hoornen de Maane beduiden. Befiet ook hier toe foo ’t u gelui’c , watwe

foo even te Vooren over de Hieraljvha ofHeilige A. hebben aangemerkt, en

houd ons ten goeden datwe u aan onfekere giílingen meer dan eens doen ge“

denken. Het negende Sin-teeken , vertoonende ’t hoofd van een Havik

ofValk , word by d’Egiptenaren Siem‘ng genoemd. Na welke de oude Cop

tifehe Letter а'. Sigma eenige gelijkenis draagd. Dog datmender ook de vorm

der Griekfe 2 . van afleiden wil , daar in fienwe niet alten grooten over-een-V

Remming. Dit mogenwe egter eenigfinds waarfchijnelijk feggen 5 dat na—

dien dele Vogel byfonder lhel en fcherp van gefigtis , fy niet onvoegfaam

defe Letter aan de Sonne geheiligd hebben , om dat die Godheid

door [in klaar gefigt , alle de fehuilhoeken der weereld doorfiet.‘ gelijkfe

ook alle dingen door ’t uitfenden harer firaalen , bezield en koefierd. Het

tiende Sin—teeken uit een Rams—hoofd ontleend, noemden de Egíptenaren

A M U N, dat is Vrugtbaarheid en ook een Rams-kop gefeid. En terwijl

defen het Waarteeken is van de vrugtbaarheid ‚ werd hy te regt verbeeld

met een Rams—hoofd , waar aan de Hoornen na de fweem van de Letter

B. fchijnen t’faam gekromd. Sulks eenige daar uit hebben befloten dat den

naam BAMUN te faam gefet is , uit B. en AMU N , als ofmen fei‘ ‘

de: B. de Letter van A M M 0 N. En hoedanig men den Afgod JUPITER

A M M 0 N van ouds, Ja ook felfs M 0 s E s , op fommíge verficrde jood—

fehe Penningen, met dufdanige Rams-hoornen verbeeld heeft, is veele

genoeg bekend. Alhoewelons de herkomíl daar van onfeker en veríehillig by

de Schrijvers voorkomd. Het
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Het elfde Sin—teeken dat onfe Vertoog-fchets aanwijít, noemen de xr. 5h.,

Egiptenaars Z E U т A , dat is Leven : души de Slang is doorgaans in de mkv»

Heilige Beeld—fpraake der Egiptenaren, het Waarteeken of uitgedrukte

Letter—beeld van ’t L E v E N geweeí’c 5 alsmen op veele Graf-naalden en

by derfelvcr verklaarders ontwaar word. Die defe vorm tot de Griekfe

Letteren brengen, oogen de fweem van de Z. daar van af te leiden.

Voorts fietmen het Ewen der Weereld, in het twaalfde Egiptifch Sin—tee— xnsm

. ken daaraan volgen , by hen van ouds T A U T , dat is de Letter Там” в. ge— “kc”

noemd ; zijnde wederom d’af—beelding van een Slang dog binnen een krin

beflooten 5 affehaduwende t’eenemaal de Griekfe Letter o. Thêta. En

Word in de geflalte van de gefeide uitbeelding, tot d’uitdrukking van de

Ziel der weereld , feer dikmaal in de Beeld-ipraakige Opfchriften der E"

giptifehe‘ Gedenk—fieenen gevonden. Aanmerkt wijders dat uit het voor

gaande Sin-teeken, ook het volgendedertiende voortgefprotenis; ’t geen )rinsin

de Egiptenaren P н Y L 0 dat is ‚ Liefde noemen: Vertoonende door fijn mm"

vreemde faamenfiel, dat alle de leden der weereld , door het algemeen

leven in de liefde worden verknogt: en daarom van fommige , de Krin

der Liefde genoemd. De Letter Ф. .Phi , fweemd feer wel na derfelver Vorm _

alsmen in d’afbeelding kan ontwaar worden. Het veertiende Sin—teeken , ‚älîiifm‘

dat door fijn Beeldnis de firooming des waters uitbeeld , noemden ook

de Egiptenaars Water. En was onder hen ook daar van het regte en ge»

meene Waarteeken ofSymbolum: Komende in fijn Beeldnis tamelijk over

een met de Coptifche, Griekfe en Romeinfehe M’. Het vijftiende Sin- xv. ыд.

teeken, XAPUTI , dat is een Ketting by de Egíptenaren genaamd, mm»

zijnde met ronde Schakels als een Ketting faamgevoegd 3 was van ouds het

voornaamfie Waarteeken van de Keten of Saamenknooping der Goden:

gelijk Pfellus in fijn uitlegging over de Wijs-begeerte van Zoroafier

leerd: over-een-komende met de Letter E Xi. Het volgende Sinnebeeld ‚ _

namelijk het fefiiende, verbeeldende de Letter N. beteekend door fijn 3512;.“

op en nederwaardfe trek, de voortgang der hoofdfiofl‘elijke en groeyige

dingen, na boven en na beneden ‚ dat is mogelijk de Ор en Ondergang:

door fijn figuur een regte en een omgekeerde Graf-naald aanwijfende:

Gelijk Kircherus in fijn Pamphilifche Gral‘naald , op de 387. Blad—zijde ‚

in ’t breede verklaard. Het feventiende Sin-teelten , .vertoonendeeen ХУН

Coptií‘ehe en Griekfe P. dat is Rho of R. r. hielden de Egiptenaars als een sm'Îwkcn'

voornaam Waarteeken van een Haak, gelijk het ook die figuur groot—

deels uitdrukt g namelijk foodanigen Haak , waar mede l'y geloofden dat

het lichaam van Ofiris, dat Typhon in den Nyl geworpen had, door

Ifis uitgetrokken is. Gelijkmen dan ook fommige Egiptifche God-beel‘

den fiet, die foodanigen Haak in de hand voeren: Ook waarfchijnelijk

in de vermaarde Tafel van Ifis , door die kromgeboge Spiefi‘en aangeweí‘en :

alhoewel fommige verklaarders dit voor de Spies van Typhon felfs nemen. xvm

Het agtiende Sin-teeken, kanmen buiten verder verklaring genoegfaam smmk'm‘

door beide fijn afbeeldingen verfiaan; zijnde defe de feer groot geagte \Vaar

teckenen der Sonne en Maane: en foo veel als de Letter O. en de Copti‘

fche C. Men fiet defe Letteren in een feer oud verbrokenoverblijflel , van

den Geleerden Nieolaus Pereifcus , een Man van onfierfi‘elijke gedagte

nis by de Oudheid-lievers, eertijds na Roomen overgefonden: Vertoo‘

nende vier fiaande Beelden binnen de omtrek van een Slang: verfeld

met het Sin-teeken G? en in ’t midden OC. ’t geen met onfe uitleg over—

een-fiemd. De Letteren díewe voor ’t negentiende Sinbeduidings—beeld Xlx.sm

verbeeld fien 5 noemen de Egíptenaren TABTHA _‚ dat is , Ïhath ot'Mercu- mm'

G 3 rius
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ria: gefeid. En komd volkomendlijk met de Hebreeuwfclle Thau , of

встьаи Griekfe en ook Romeinfehe T. over een. Hier driefinds aangewefen:

Шедшие" en werden feer dikmaal in de handen van de Egiptifehe Afgoden , en in de

Beeld—[prakige Opfchriften geilen; als een Waarteeken dat den God Tau»

где—НОР tes, byfonderlijk paft , gelijk Pignorius en Kircherus verhaalen. Den fel-a

ËÎLÏËÎ: ven gevoeld ook, dat defe genoemde, de XXII. Letteren zijn, welke

Buch. 9.4. van ouds gebruikt zijnom de dingen die tot de gemeene laamenleving der

3m?" Menfchen behoorden , daar mede aan te teekenen: dog dat de Grieken hun

Letteren daar van fouden ontleend hebben , dat hebbenwe voren uit Walton

en andere genoeg wederfproken. Maar datfe wel konnen gebruikt zijn , in de

Hieroglyphifche of Beeld-fpraakelijke Opfehriften, alswe nu meermaal

hebben vermaand; fulks‘fchijnd daar uit openbaar te werden, datfe uit

een faamenvoeging bef’caan die veel diepe geheimenifl‘en influit, door

Welk veel finnebeeldige dingen en benamingen wonderlijk konden uit opge

fmukt en tot de Beeld-fpraakige Opfchriften ingevoerd werden. ja dat

ook de bekende Teekenen der [even Planeten , van defe vormen ontleend

en tot de Stoffeheiding-konfi der Egiptenaren betrokken zijn , beneffens

de XII. Teekenen van den Hemel- kring ‚ Ьу де Sterreloop‘ kenners be

dagt; fulks wil Kircherus ons in fijn Oedipus omílandelijk aanwijfen.

Datwe nu niet verder willen onderfoeken , maar fcheiden van de Lettei.

ren af, om datwe ook nog een handvol woorden hier by te voegen heb

mĳn: ben, aangaande de Stoffe op welke en de werktuigen waar mede de eer—

Ëhr'lf'lbf‘ {te Letter—Vinders plagten te fehrijven.

‘ _ Het is uit veele getuigenifl‘en openbaar dat de Sehrij fi’toffe feer verfcheiden

is geweefi: Sommige hebben gefchreven op Ballen van Boomen ; waar

van Th. Goodwin meend dat Liáer, beteekenende oorfpronkelijk de

Bockwm binnení’te ball of gladde fchil van een Boom , hedendaags een Boek J ge.

vm dm noemd is, om datmerook in fchrijft of fchrijven kan. Dog andere leiden

ЕЩЁ; dit onder de Duitfehen van ’t Boeken-hout af, alswe terl’cond uit Kirche

Papier rus van nader by befien fullen. De Oude hebbenook fekere breede bladen

уши" van Riet, zijnde een Oever-gewas van den Nyl , en ’t geen by na nergens

„ай; dan daar gevonden word, gebruikt om te í‘chrijven: En gelijk die foort van

Riet—bladen , van ouds Papyrus genoemd is , en Ovidius die Rieviere ook

daarom Papier-drager fchijnd te heeren; foo is ’t van wegen de groote

gelijkmatigheid oní‘er hedendaagfehe Schrijf-bladen , dat den naam Papier

fcìlrcĳivm by ons overgebleven is. Het geenmen ook van wegen de Oever-bla

дсгОцдс деп en Palm of Dadel bladen , op den naam van Blad of Bladen Pat

îÏnBrilîîn pier, betrekken kan: Even gelijkmen een blad Papier, ook een Vel en

menen een Vel-Papier noemd, in navo ging van de Beeí’ce-Vellen, of bereide

110622355" Pergamenten , op welkmen voor de vinding des Papiers meer dan nu

naam van plagt te fchrijven: van welke Vellen wy aanítonds nader fullen fpreken.

Blain?" Kircherus gedenkt ook aan ik en weet niet wat voor een gewoonte by

:ïrgì n.“ de Atheners , wanneer eemge uit den Raad gefchopt wierden , diens na

‘fn-00k men als doe op bladen van Boomen ‚gefchreven Waren. _ ’t Gene fy Ek—

Тик?“ pbjllop/oore/ís, dat is, Uitblaadering noemden. Even gelijk het fchrijven

Г w=kwii- van de naam'en des Volks die de Stad moeiten ruimen op Slek—huisjes

Schulpen of gebakke Tichels gefchiedende , Q/Zraczfmus, dat is, l/er.

dm afgc- шуте uit de Stad, of¿geheele Land genoemd wierd ;_‘als by Pollux en

huid' Harpocration te fien is. Diogenes Laartius leerd in ’t leven van Clean—

this, datmen ook op Tichel—{teenen met een Been in Не van een Penne

Hout: plagt te fchrijven. Siet mede Ezech. 4.. I. Ookishet fchrijven op houte ge‘

Schilf' wafchte Tafelkens gemeen onder d’Oude en ook den Joden genoeg De

tafelkcns

by d'Oudc. kend
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kend geweeí‘t, als te lien is Luce 1.63. Ende als h)’ (namelijk Zacha

rias) een Sehryfdafel/zen geëifelot hadde. En Jef. 30.8. Schrgft deje din

gen op een Tafel. Daar de LXX. Overfetters foodanig vertalen, als of’er

van Busboomen Tafelkens gefproken wierd 5 waar van ook in ’t vierde

Boek Ezdre kapittel r4.. een voorbeeld te fien is. En gelijk defe van tijd tot

tijd by d’Oude zijn in gebruik geweefl: , foo zijnder ook nog andere van

verfcheide Schrijvers genoemd, die wy niet onvoegfaam hier konnen b

voegen. Kircherus fpreekt daar van in lijn Egiptifchen Oedipus in dufdani—

ge manieren: Alle fchrijving fegd hy, is t’allen tijden op tweederlei wijfe

voleind geworden, namelijk ofdoor Graveren , ofdoor Schilderen , dat is

Schrijven: Men heeft daar in van ouds twee dingen aan tc merken : namelijk

het werktuig waar mede de Letteren gemaakt wierden 5 en dan de Pcofi‘e

waar op of waar in defelve gefchreven of ingeí'neden wierden. Het

werktuig is of Natuurlijk of Koní’c—tuigig: Het Natuurlijke is de Hand ,

die ook felfs nu en dan in plaats van een Grifiìe, Stift , Pen, Penceel of

'Schrij fìpriem gediend heeft; gelijk’er doorlugtige voorbeelden zijn , die

bewijfen dat alleen met defelve gcfchreven is: dus kanmen de fchrijven

de hand aan den Muur van BelzaZars Eet—zaal Dan.5. aanmerken: en

de Saligmaker over de mifdaad der Overfpelige Vrouwe, gevraagd zijn

de , {chreef het vonnis met de vinger in het [lof van de Тempel—vloe—

‘ring, als te fien is by Johannes op ’t agtite kapittel. Men verhaald ook

van feker Gevangen, die nog Penne nog Inkt hebbende met fijn lang

uitgewafl‘en Vinger-nagelen , en Doovekoolen met fpog of pis gemengd ,

een Brief aan fijn Vrienden gefchreven heeft. Het koníl-tuigig gereed—

fchap tot de fchrijving' is de Griffie of Pen j die in de ecrire Eeuwen van

Yfer,’ ofie uit eenig ander hard Metaal gemaakt, diende om in groo‘

te Steenen, Kopere of Loode Platen, gewafchtejhouteiTafelen, Leyen

en diergelijke te fchri'ven; gelijk by job aan ’t 19. kapittel te fien is.

WVelk Boek, om dat et een der alderoudíte is‘, en de ecrite tijden van na

by gefieii heeft, verdiend datmen billijk daar uit de Schrijf‘wijfc der

Ouden beveiligd. Aldus fpreekt dan defelve H. Man, op ’t 23. vers:

Oeh ofmy'ne woorden dog opgeyehreven wierden? Oeh effi’ in een Boek

ook wierden z'ngetee/eend? dag/e met een ZIT/ere Grĳze д, ende Lood voor een

'wig in een Rotzegehouwen wierden. Andere , en die‘daar uit alle de manieren

van fehrijven onder de Menfchen gebruiklijk , willen afgenomen hebben ,’

lefen die plaatfe dufdanig: [Ив fal ту geven, dat mĳne redenen gefihre

‘ven worden? W¿e geeft ту ‚mp gegraveerd worden in een Boe/e met een

Ïfere Grzflïe , en op eene Loode Plante ,‘ су” met een Gra’ueerîyfer in harden
Yò'zfeen ingelaouwen werden .? Waar in de Geleerdc Uitleggers vier verfcheide

wijfen van fchrijven meenen aangeteekend te vinden ; lier-It een gemeene en

wel byfondere maniere als hy fegcl 5 Wie fal ту geven dat mĳne reden

gefibre'uen worden? Ten tweeden een maniere die vaf’ter en geduurfa—

mer is, dienende tot de openbare Gedenk-fchriftcn, in defe woorden;

Wie geeft ту daĳè gegraveerd worden in een Boek? Hoedanigen' fchrijf

_ wijfe fchijn‘d te lien op de aanteekening van dingen die voor valt en fe—

er, en tot een opentlijke gedagtenis gefchreven worden 5 als daar zijn

de Wetten en Ordinantien der Overheden en Burger-regten , die fy in ge‘

duurfame en bekende letteren willen onderhouden hebben : waarom ook de

Chaldeefchen Uitbreider hier meend beter te lefen , als hy fegd 5 Wzegeeft

ту een J‘ehrgjftafi’l ар dat mĳne redenen daar in opgereekend worden ?Ten

derden fpreekt Job van een Lande plaate’, of eenige Metaale í’rofl’e, met

een Лёт Grzfiïe; want aldus flaat’er, namelijk met een Ïfire Stiflin loot,

tot
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5mi" tot een Getuzgenzfl‘e; of gelijk andere vermalen, ‘voor Eeuw! , met een

шт" Пете Penne. Alhoe\ve1’er ook geen Uitleggers ontbreken, ie meenen

dat Job hier {preekt van gefinolten Lood, dat in de uitgehouwen Let

teren gegoten, defelve beter en duidelijker buiten de Steenrotf‘en , fou

doen uitblinken. Ten vierden in harde Kei-Pceenen of R‘otzagtige en

harde Prof, daarmen met het Yfer in graveren of houwen kan. Met alle

welke {preek-wijlen Job fchijnd te fpeelen, op allerlei fchríjf-wijfen fij

nes tijds. En wil Kircherus de eerí’te en tweede gebragt hebben tot de

gemeene, en van elk een doe gebruikelijke maniere van fchrijvcn, na.

Î‘“B°°k melijk op bladen van Dadel—boomen; hoedanigen Boek hy getuigd ,

Eilîconobnê.‘ dat de Vatikaanfe Boek—zaal nog vertoond , dat met een feer fcherpe Нет-е

fchfm“ Fc Griffie, in vreemde Malabaarfe Letteren is gefchreven. En de derde en

Ёж?!“ vierde fchrijf‘wijfe fietmen in Steene en Metaale plaaten: enwel voorname

Ëmli:ka lijk in de groote Graf-naalden, en andere gedagtenis—teekencn by d’Üude

mm opgeregt. En nadien vafielijk geloofd word, dat de eerfl‘e Menfc’hen al

vroeg de Letteren hebben gehad, en felfs voor de Sondvloed ‘gefch’reven

is, als uit Enochs Prophetie bewefen werd, Jude vers 14.. foo is heu

niets ligter geweeí’c dan een {toffe te vinden, op welke fy de meenin en

“Нага? hares gemoeds uitdrukten. Dus word het voor leer waarl‘chijnclijkgehOu

c‘ den, dat de Menfchen aldereerft op glad—geflepe Leyen ofdun gekliefde

fchr=v=Ĳ \ fchobben van Rotzen gefchreven hebben 5 van welk Affvńen , de woon

hœf“ plaats der eerí’ce Vaderen, groote overvloed hadde; Gelijk ook de Wet

Het rchrĳ— der Tien Woorden , in fieene Tafelen gefchreven , op Sinai aan Mofes 'tot

tweemaal overgegeven is, Exod. 31. 18. en kap. 34.. 1. Maar ‘om dat den

шахта: 1аРс van foodanige Iteene Boeken of gefchaafde fchrijf—Leyen , feer ligt'te

im. Ifidorus , bladeren van Dadel of Palm-boomen gebruikt. En na defelve

Schriivcn zijn de ballen van Boomen op de baan gekomen, namelijk niet de bui

gf’g‘ffgj‘ tenlte fchors die ongaaf is, maar het binnenPre—deel dat tufl‘chen de Op

men. per—fchorfl‘e en het egte hout zit. En wierden daartoe volgens Plinius, ge—

. meenlijk de Linde-boomen , Berken-boomen en de Olm-boomengebruikt.

De. Linde—boom fegd Suidas, is een foort van Boomen, die een halt

heeft gelijk Papier—bladeren. En by Herodianus aan ’t сете Boek leeft—

men defe woorden: Kommoden neemd een ybarely@ in de band, fi’er Junge

'vouwen 'van bajlen rvan Boomen , over malkander aan twee zĳden toege/la.

gen ,‘ waar in h)‘ opjeloreef allen den welken by in dien nagt’gefi‘hikt bad ‘te

laten dooden. Waar mede ook Xiphili-nus , Martianus Capella, en Ul

Gcwafch- pianus over—een—flemmen. Boven de ballen van Boomen zijn-ook de Hou—

te Leyen of houte Schrijf-tafelkens, die met Was overftreekcn waren,

bordckcns- ingevoerd; gelijk Ifidorus met defe woorden _‘beveftigd: Eernlen Papier

en Pergament gebruikte, wierden de [kamenfpmaken der-brieven , gefahre

71m 012 <glad-¿ge/ŕbnafde haute Schrĳftafi’lkem. En hier van daan шест!

Codcxof Kircherus dat het Latijnfe woord Codex (datmen een Boe/z verduitft, als

ВОЙ-та: ofmen Caudex feide, dat is de Stam of blok van de Boomen) fijn oor—

ëälfát) де. fprong genomen heeft: namelijk om dat de Thonte Tafereclkens daarfe op

”сыч fchreven , шеей uit de {rammen en blokken der Boomen gemaakt wier—

den. En gelijkmen defe Tafelkens eertijds in de Noordfche Landen

Boeketten meel'r uit Boeken-boomen—hout plagt te maken; daarvan hebben de Hoog

ËQ‘kÜL—‘n duitfchen en wy van haar tot op den huidigen dag, Liber veen Boek

¿ggïńîß en Libri Boeken genoemd. Gelijkfe ook uit defelve reden , Ради: een

тент“ Boeken-boom noemen. Eenige daar na fiende dat defe houte Tafel—

а oo де—

noemd. kens niet feer bequaam waren, om geheel groote fchriftcn daar op te -

fchríj

veel heeft konnen vermeerderen , foo hebben fy , volgens het getuigenis van .
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fchrijven, om datfe ten breeden bellag maakten, hebben eindelijk een l

maniere van gevouwe Lijnwate Boeken beginnen te gebruiken. Gelijk

Livius en M. Capella getuigen. En volgens Plinius wierden de heime

lijke aanteekeningen der Raads-vergaderingen in de Hof fchrijf-kamers ,

op dunne Linne Vouw-doeken of op Pergament gefchreven. Symachus

fegd ook dat de Cumanifche Godfpraaken der Sybillen , op geweven Lin

nen gefchreven waren. Еп Ьу Flavius Vopifcus in ’t leven van Aurelia

nus, leeílmen defe woorden: Ik hebbe onlangs in de Ulpz'aanjè Boek-ka

mer een Brief тал D. Valeriana: onder de Lg'jnfwute Boeken _ge-vonden.

Еп alhoewel Turnebius hier voor Linlees (Linnen) Вино: (Geele) ge-l

lefen heeft, foo oordeelen de meeile dat hy qualijk gelefen heeft. Kir:

cherus betuigd uit de Perfiaanfche Gedenkeniífen; datfe eertijds hare

daden op Zijde-Stoffen gefehreven hebben , die buiten twijfel daar toe

gegomd of met eenige valle Lijm-gom of “las zijn beitreken geweelt.

Men liet ook nog Chinefche Boeken, welke op een foort van Zijde

Тайг Ьу na als Papier gedrukt , en gefchreven zijn. En men heeft Iig niet

te verwonderen, dat d’Oude het Lijnwaat tot het befcllrijven hebben

konnen bereiden , nadien wy weten dat de laatere Konftenaars daar uit onge

twijffeld het middel hebben leeren afiien , om het hedendaagfeh Papier uit

geen andere ilof dan uit Linnen te maaken. Soo datwe ook nu nog de

meeite ja alle onfe gefehreven en gedrukte Boeken in Lijnwaat befit~

ten 5 en nergens van de Oude dan alleen in de bereiding der Papier-Prof

cn verfchillen. Dat nu de Oude wonderlijk met het Linnen hebben weten

om te fpringen , foo met VVeven , Twernen, Keperen, Gommen en be

fchildcren 5 fulks kan onder andere blij ken ook daar uit afgenomen worden ,

dat de Egiptenaars gelijk Plinius verhaald,  Linne-doeken willen te be

itrijken, die fy ílegts eenmaal in een Verwketel indoopende, met ver

fcheidcn Verwen en Beeldniilen befehilderd , na een oogenblik tijdsfdaar

weder uithaalden. Waar door wy agten darmen die moeyelijke plaats van

Petronius verklaren kan, als hy fegd 5 dat de itoutheid der Egiptena

ren, ‚ de Sehilder-konlt, door ’t uitvinden van een korten we , in ’t

voet-zand geholpen heeft. Eenige houden het waarfehijnelijk dat de

ecrite Menfchen in plaats van Lijnwaten Pergamenten van Vellen ge

bruikt hebben ‚ от datfe met Beefle Vellen plagten gekleed te werden:

hare Ilaapfteden daar mede befprciden, en ook hare woonshutten te

gen den regen en koude bedekten , defclve mede in plaatfe van Tapeeten

gebruikende, gelijk de Oudheden getuigen. Hocdanige Vellen ook tot

Dek-kleeden van den Tabernakel onder Mofes in de \Voeltijne opgerigt

gebruikt zijnJ Exod. 25. 5. все. Rabbi Meyr over Job 19. fegd dat de

Kabbinen doorgaans leeren ,' dat de eerite Menfchen, de aanteekening

van haare Gefchiedeniffen in Boeken van Vellen ~, en in hout en in {tee-l

nen gefchreven hebben. De Groote' [жуёт fegd Martialis , wordfaam

gevat in kleine Vellen. Den felven {еда ook dat Homerus-Boek van

Trojens Ondergang, met Ulyiles, den Vyand van Priaarns Koningrij;

ken, in veelvoudi e Vellekens te faamen ingewonden liggen, namelijk

in Boeken of Bocäorollen die in of op Vellen befehreven zijn. Den

Schrijver Etheiias , word by Diodorus Siculus geprefen , als den welken

bekend dat hy fijne fchrifren gekregen heeft uit de Koningli'ke Pergaß

menten, op welke de Periianen eenige Gefehiedenifl'en'en ¿Vetten der

Ouden hadden te faamen gedragen. Ook waren het Pergamente Boeken

die de Joodfche Overprieiler Eleazar aan Ptolomeus Philadelphus fond;

als by jofephus te zien is. Want dat ook de Hebreen veel ор bereide
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Vellen van Beefien, die wy Pergament noemen, gefchreven hebben д

p :_ meenen fommige darmen uit Paulus Brief klaar kan afnemen, daar hy

míáän ¿n Timotheus beveeld, boven de Boe/zen , voornamentlgj’k de Pergamena»

Paul“ste mede te brengen, 2 Tim. 4.. 13. Alwaar eigentlijk in ’t Grieks [laatß/Íem

IÎË‘ËÄ: Илим, dat zijn Vellen van Beeí’ten‘, die foo dun als vliefen uitgerekt,

Рада. gedroogd en bereid waren om te fchrijven; Pergamena* genoemd na de

те"; Wm Stad Pergamus, daarmen fegd dat het bereiden der Beeí’ce Vellen, tot

lam? ge’ een Prof om op te fchrijven , eerít gevonden is. Waarom fommige ook

liever Pergament dan Par/¿ementalsmen fomtijds fpreekt , willen gefeid heb—

ben. Gelijk mede eenige daaruit hebben befloten dat het geen Hebreeuw—

fche, maar Griekfe beí‘chreven Pergamenten zijn geweeít , welke Pau

lus van fijnen Timotheus ontbied , ’t geen fonder fekerheid gemeend word ;

nadien uit de {traks aangehaalde plaats vanjofephus fchijnd te blijken , dat

„еще. de Grieken het Pergament veel eer van de Hebreen ontleend hebben , ge

kw fchii- lijk Kírcherus geern fchijnd toe te [temmen: ten zy dan dat het lange

gîfgëäem aan beide is gemeen geweelt, ofte dat de Joden hier in de Landwijfe der

wi che- Grieken hebben willen waarnemen. Voor de vinding der Druk-konft ,

Ëìïá'c: is het Boek—fchrijven op Parkement , felfs in defe Landen veel en lange

in gebruik geweeít , om dat die Hoffe feer bequaam, en tamelijk duur

faam in de behandeling is; gelijk fulks de ervarenis en d’overgebleven

Waarom Boeken getuigen konnen. En Щеп buiten alle twijffel hier van voortge.

:âëîgî'p komen dat uit infigt der geduurfaamheid , alle Verbands-brieven, en

Parïmmc die door bezegeling der Overheden gewettigd worden, niet op ligt ver

жёг“ flijtelijk Papier, maar op Pergament gefchreven worden.

schräg Nu gelijk’er in de Heilige Boeken ook dikmaal van Rollen, Schrĳf:

rollen in rollen, Rolle ‚de: koek: (ж. werd gewag gemaakt; foo meendmen dat

ggf; by ook defelve of uit foodanige te gaar gehegte Pergamente Vellen, of—

асом: te uit gewafcht Linnen hebben beítaan. Dus leeí’tmen Jef. 8. Io. Neemd

äîb'îî“ u een `groote Rolle enлир daar op. de Vloek—rolle , die Zacharias fag

mii, was tien Ellen breed , en twintig lang, Zach. 5. 2. En daar zijnder bui

ten twijffel van een andere grootte en proportie by de Hebreen geweeíl. We

derom fchijnd ook de Wet, een Rolle genoemd, _Pfal. 4.o. 8. In de Rol

le de: boek: is van m)’ ¿efe/vrouw. Daar onfe beffe Godgeleerde de vijf
Boeken van Mofes verítaan. Dufdanige Rollen noemen de Joden ¿Me-l

шт m gllla van Galal, dat is Rollen of Roelf-omgaan Waar van by de Latij‘

322523521 nen Volumen, een Boek-deel van Vol’uo ‚ Rollen, af-komfiig is: alhoe

menbydc wel fommige nog liever Volumen ‚ een Boek-rol, overgeíet fien. En

I‘îîiiflflä hierom willen ook eenige de plaatfe Luce 4.. 17. niet gelefen hebben,

äfnœm Vfl: З‘е/‘ш het Boek fopen gedaan/valide; maar, Al: h] ’t ont-roldhad.

{гадат- Gelijk wederom vers 20. Ende _ye/ì“ het boek toedoende gaf het deìì Die

ovîllliäcc naar, Eigentlijk meend, Oprollende, te weten het Boek of de Lees

4-17-10» rolle des Propheten Jefaia, die hem vers 17. gegeven was. Siet ookJe

remia 36. 2. Waar over men moet aanmerken dat het woord S o P H E R,

dat daar en op veel plaatfen voor een Boek genomen word, ook heeft

een feer gemeene beteekenis , van allerlei Gefchriften , Brieven, Paten

ten, Kaarten en diergelijke: waar vanmen voorbeelden fien kan Jerm.

32. п, 12. Deut. 24.1. zReg. 5. 5. 6. gelijk dan ook defemanierevan

fpreken Jef. 34,. 4.. De Нежат/121102 toqgerold worden als een Boe/e (ven.

geleken met Apoc. 6. 14..) niet duií’terlijk fijn af-komít fchijnd te beloo

Hoedanig ven. Defe Leesrollen waren niet met een geheel agter‘een—volgende ge

f;|chîl°sb'c_ fchrift gefehreven, maar in perken, in kolommen , en tuíl‘chen’ruimten

ahum. afgedeeld , by na alsmen de Kruid of Bloem-bedden van een Thuin iig

waren. [ou
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fou mogen verbeelden: en waren defe volfchreve perken in plaats van

foo veele blaaden in een boek: want foo moeten wy verfiaan ’t geenwe

lefen Jer. 36. 23. А]: J“fe/Judi drie/lukken ofte wer gelefen laadde 'verfneed De plm:

ИЛЕ: met een Sehî‘gjfmer, en wierpfe in het ‘vm/r dat op den heerd was ‚с {ifft'têfjgï'

tot dat deganĳ‘che Rolle ‘verteerd или. Alwaar die fiukken niet anders , dan bîag‘.

Zijden ot Perken beteekenen , welke als in Kapittelen ofHoofd‘fiukken

waren afgedeeld , op foo een Rolle als Baruch uit demond vanJeremias

befehrcven hadde , en welke Jojakim met een Penne-mes aan riemen fneed

en verbrande; alsmen in ’t gemelde kapittel kan nalefen. DeJoden bewa— IL‘ËS‘O“

ren de Wet als nog op foodanige Rollen en met defelve tufl‘chen-fpatien m ось,

. . dejodcn

gefchreven , en leien mt defelve in hare Synagogen de Wet opentlijk voor 20g? gc

rur .

et Volk tot op defen dag. .

’t En fchijnd ook niet dat van ouds onfe gewoone Schrijf‘veders, die

wy Pennen noemen, zijn in gebruik geweeít 5 immers niet foo l men

de gewoonte had, van op ’1afeletten, of met Was en Harfl: bereide pennen

bordekens, Tichels , of mogelijk wel een foort van Leyen of Schaalje— Ë‘Â‘i‘fifcì'î“

fchubben, en Loode plaaten te fchrijven of te fchrabben 5 maarfy deden °

fulks met feker hand—tuig of fpitfige Preek—priemen van Yfer of Staal ge.

maakt, by d’Oude Latijnen Graf/alum en ‘51?le genoemd. Zijnde fom.

mige aan het een eind leherp , om de fchrijving der Letteren in te druk

ken; dog een weinig breed aan ’t ander einde tot de affchraping of uit‘

willing van ’t gene gefchreven was: Waar van het {preek-woord , Inwer

tere щит ; weder roepen ’t geenmen gefegd heeft , ofte uitwifl‘en

watmen gefchrcven heeft, byl de Taalkundigers afgeleid word. En van

dufdanigen Stift of Schrijfl—priem fchíjnd’er gefproken teworden ,‘ Jef. 8. I.

Schrĳft met een Menfehen битв. 'Gelijk mede eenige Uitleggers willen , ёж?“

dat Aaron Exod. 32. 4.. met fulken Steek—priem , of Yfere Penne сея-{Ева '

lijk het Gulden Kalf ontworpen en afgefehetfl; heeft, op dat hy fulks

het Volk fou konnen vertoonen , en mogelijk afvragen, ofhaar fulken Model

fou behaagen. Dog andere nemen dele Griffie voor een Boetfeer—priem ‚of B‘dsá‘kíng

Steek-beitel , met welk Aaron het laatíte optoyfel des Kalfs uitvoerde, om Жён: „m

het felve door eenige kennelijke Gravceringen met den Egiptifchcn God Män
Apis, of geheiligclel Os, des te meer gelijkformig te maken; Welk E" '5"'

gevoelen Seldenus eenigfinds begunfligd 5 waar van wy in een ander

Boek ook breed genoeg fullen f reken. Maar gelijkwe korts hier na

fullen hooren, dat ook dcfe Sty ш of Yfere Schrijfipriem, by eenige

om bloed te vergieten misbruikt is; foo behoefdmen geenfinds‘te пищей

1еп, of de Moord-priemen diemcn жмет” noemd, hebben van defe

Yfere Griflìen of Schrijf-priemen , haaren naam en quaad gebruik ont‘

fangen. De Grieken en de Tufcanen fegd Ifidorus, hebben eertijds ge— “то!

l‘chreven met Yfer op Was , namelijk alswe gefeid hebben op Houte таты

kens met Was beltreken. Chiflletius die de gevondene Goude Schrijf. Ihn.

koker van den Koning Childericus onder andere gedenkenifl‘en voor den

dag brengd, noemd dufdanige Yfere Schrijf-griflìe uit d’oude benaming

ook Grap/vlam, een Griflìe of Penneken 5 die fomtijds by andere Styli“

genoemd, enkel, en lomtijds in een beflagen Koker gedragen en uit en in

gefet konde worden alsmenfe gebruiken wilde. Waarop Martialis fchijnd __

te lien, als hy fegd: Indien gy defè Schrgjf-lw/zer gewapend metl haar т- gkîfmf‘

re Grzfl‘e , aan een jongeling [eben/et, betfal geen geringe gz‘fte zĳn. En Koning

gelijk gemelde Chiflletius fegd , dat defe Schrijf-penne van Childericus , Ежа“

door den roeit feer opgeknaagd was; foo voegd hy daar by , dat hy naauw‘ ‘

keurigheids-halven eenen nieuwen heeft doen maaken, om door дети?

H 2 a —
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De Yfërc

Schrijf

Stiften

dienden

ook om te

Mßoì'd'cn.

Aanmer

kchjk voor

val onrrcnt

het mis

bruik der

Yfere Grif

Een.

De School

on ens
LangCalliz

nus tegens

hem fprc

kende van

Prudentius

ingevoerd.

afbeelding te leeren, dat dufdanige Yfere Grifñen niet alleen gebruikt

zijn om op -de gewafchte Tafelkens te fchrijven, maar dat ook die om

haare feherpte gebruikt zijn, om te moorden en bloed tevergieten ‚ regt

draads tegen de Zeden van Minerva, die alleen een voorftandereífe der

geleerdheid is. Op dufdanigen wijs is Antillus volgens Plutarchús met

Yfere Griñien doorlleken. En Caflius is van Cœfar ook door foo een Moord

tuig gefneuveld , gelijk Suetonius aanteekend. Den felfden verhaald ook

in ’t leven van Cajus, dat als hy' befloten had feker Raadsheer te laten

verfchcuren , hy eenige quanten op het Raadhuis beflelde, die hem

eerílelijk voor een openbaren Vyand uitriepen , doe aanvielen en met chre

Griflien doorůaken ,» en aan andere om hem te verfcheurcn overleverden.

Soo fegd ook Seneca in fijn Boek van de fagtmoedigheid: Het Volk heeft

in onfe dagen, den Roomfehen Ridder Erixon, op de volle Markt

met Schrijf-pennen gedood, om dat hy lijnen Soone met geeffelen het

leven benomen had, En wat kander klaarder van het boosaardig misbruik

dufdaniger Schrijf-priemen en Yfere GriHien gefeid worden , dan ’t gene by

Prudentius en eenige Kerklijke Schrijvers, van den Roomfchen School

meelter en Martelaar Caílianus gelefen word. ’t Welk A. Mellinus ook in

fijn groote Kerkelijke Hiftorie by na op de volgende wijfe verhaald;

Callianus de Biífchop van Brixien fegd hy, in Italien onder de Vervol

ging van Diocletiaan , om ’t Geloof na I'brum Cornelia', thans Imola ge

noemd, vertrokken, en aldaar Schoolmeelter geworden zijnde, is ein.

delijk voor een Chrilten aangeklaagd 5 en nietiníijn Geloofwillende wag

gelen veel min daar van afvallen, is van den Regter gewefen , dat dien

Светит“ (foo noemde hem den Тугая) van 11111 Schooljongens met

Yfere GriHìen of Schrijf-priemen , en al watmen meer in fijn School ge»

beligd heeft, fou dood geprikkeld worden. Dus wierd dan Caflianus op'

dat fchrik-vonnis naakt uitgekleed, handen en voeten gebonden , enaan

11111 boosaardige en tegens hem aangefardejongens overgeleverd , om hem

na haar welgevallen, en foo elk meende dat fijn Meeller aan hem ver-`

diend had, te prikken, te fnyen, de oogen uit te bolfteren , en te flaan

foo fy wilden. Surius verhaald uit een oud Schrijver , dat dejongens haa

re Schrijf.tafelkens , en Busboomen-houte gewafchte Leyen, onderliet

onlijdelijk priemen met de Sehrijf-griŕlìen , op lijn hoord aan lltukken

floegen. Hem daar en boven met foo veel bittere woorden befehimpende ,

datfe naauwlijks , fonder deel aan des Martelaars lijden te gevoelen , konnen

aangehoord werden. Gelijk dan ook gemelde Prudentius , defe lofgela

ten bengels aldus fmaadelijk fprekende heeft ingevoerd, feggende: Mee'

{ter waarom beklaagd gy u over ons, gy hebt ons immers felfs defe Grif.

fien en Priemen gegeven , en onfe handen daar mede tegens u felven verílan

delijk gewapend, fret daar nu llellen wy u betaald die meenig duifend

teekenen die wy al ílaande en fchrey-ende ontñngen terwijl gy ons leerde.

Zijd niet gram dat wy dus yverig u lichaam befehrijven , gy plagter

ons toe te vermaanen , en wou noit 11611 dat onfe hand Hille was. Hebt gy

nu de konlt, verbeterd eens als onfen Meefter onfe Gedigten en Rijmen ,

die wy op u naakte lijf gefehreven hebben ; 611 toond waar in onfe hand

traag is, of onfe fehranderheid gemift heeft. En indien ’t foo is, toond

uw gefag over ons , ítraft ons nu vry foo wy ’t ergens in verkorven hebben:

want wy en eifehen nu geen Speel-dag , nog Heilig-avond, die gy ons

foo vaak geweigerd hebt Sec. Aldus dan is den vroomen Caflianus, na

,foo veel hoon en fmaad boven een langdurig aanvallen van du'ifend doo

den, eindelijk afgemat en billik onder ’t getal der Bloed-getuigen van

Je
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Jefus Chrií’rus aangeteekend. Hoe lange nu het fchrijvenmet dufdanige

Griffien in gebruik gebleven is,’ is t’eenemaal onfeker 3 alleen is waar

l‘chijnelijk datfe met het nalaten der Schrijf—tafelen en ’t invoeren van ’t Pa:

pier en Ganfe-veders agter de bank zijn begonnen te maken‘. Zijnde de Meta—

le Priemen , daarmen op de Tafelatuur—blaclen op fehrijft, en de S‘ehaa‘lje

Griflìen tot het gebruik der Leyen, Schrafel-blaar—boekjes ,- benefi‘ens de

Pot—lood Pennen , als affetfels defer oude manieren bypns overgebleven. `

Gelijk ook de naamen van Griflíe, dat is Stads-{chrijf-kamer; en :GTi/fer

de Gerigts—fchrijver , en diergelijke uit de oude Latijnfche benaaming Gra

phium, een Schrijf-grille , en Grup/sem of Стар/агата een Griffier , tot

0 huiden onder ons en by de Franfl‘en niet uitgeftorven zijn. Dog dat—

men de Yfere Griflien en de gewafehte Tafelkens ook nog gebruikt heeft

na dat de hedendaa fche Schrijf—pennen , en het Papier by eenige al be

kend waren, fchijn uit feker Franí‘ch Poëet die in ’tJaar I 376. bloeide,

eenigfinds afgenomen te konnen worden ,l als hy fegd;

Les autres[штат la :en_/fume ,Les unsДаprennent àЕдут ‚

Defiìrmer Lettre: a la Plume.De Greffe: en Table: de Cire ‚‘ '

Ten overvloed , en om den Lezer die lig mogelijk beter met‘de oogen dan

met de inbeelding ontrent alle de geleide dingen behelpen kan , merkelijk te

verligten ; hebben wy niet te l‘paarig Willen zijn , om daar van een Print—

verbeelding hier in te lafl‘en , van welk wy meenen datmen defelve genoeg.

faam volgens defe aanwijfing kan verklaard zien.

  

  

 

A. B. C. Vertoond de ‘over-Oude gevonden:

Schrijf-koker met de Schrijf-grime, van

den Koning Cbildfriruf. Waar van д’еегйе

afbeelding (A) de Griffie omgekeerd enin

de Koker geileken aanwin : by de oude La

о?Prim genoemd. .

B. De Schrijf-koker volkomen toegelleld ‚dat

priem; in hoedanigen efialte defelve ook

tot een kort-geweer o Moord-priem dien

de , alswe uit de Hillorien hebben aange

haald. .’

Schrijf-griffie ontdaan en bezijden gelleld.

Alwaannen ligtelijk fier hoedanig defelve

door de knoop d. en de Oog е. in ’t Hol van

het dwars-[luk des hand-vat: val} gefchroefd
word, wanneer die in de Keep {I in ele:-v

gerd is. Zijnde voorts aan het Heft of and

vat aardig met kruisjes en perkjesin Goud

ingeleid, en waarfchijnelijk Gebrand-fchil

derd ; by de Konů-ocffenaarsvfmoufeeren ge

noemd. Gelijk mede de hand daar nevens

genoeg aanwijll ‚ hoemen defe G_riñìe tot de

j fchrijving op de gewal‘chte Schrijf-rafelkens

" befluurde. _

f Dò Een andere (ooit van Yfere Schrijf-grif

fien , eigentlijk щи: genoemd. Waar van

i de шеей: aan ’t een einde fcher aan ’tande

rc eind wat breed ‚ ‘en Beitelfciie-wijs , ook

I wel Mesa tig waren . om ’t gel‘chrevene op

de gewa chte Tafelkens wederom af te

& fchrapen of uit te willen alsmen wilde. De

' fwaarder Yfers daar nevens dienden om in

Steenen en in Graf-naalden , d’Oplehriften ,

eh Beeld-letteren in te houwen. Hoedanige

fommige ook meenen darmen de выше van

I Aaron moet opnemen , Exod. 32. 4..

ÍI

tijnen Grapbium of Stylus ‚_ dat is _een Griflíe

‘ is gewapend met haar Griffie ofSchrljf-_

С. Delelve Sch rijf-kokcr geopend , en van de A

E. зимнему: Bladen van Dadel òfPalm

men ‚ daannen met de voorl‘eide chre

Griflìen op plagt te fchrijven; waar van nog

‘ foo een modclin de Vatikaanfche Boek-zaal

te Roomen gefien word. By welkmen kan

3 toevoegen, de breede`Rietb1aden die aan

den Oever-'van de Nyl wallen ‚ Papyrus ge

noemd ; op welk de Egiptenaren plagten te

fchrijven: en ons Papin en Blad-papier lijn

naam van ontleend heeft.

F. Loode Planten daar opmen met de gel’eide

Yfere Grifiìen (chi'eefol‘inGraveerde ‚ vol

¿gens Job I9. 24. alwaar fommige verflaan

gefinolten Lood dat in de Groeven der Let—

teren, welke in de Steenen met де Yfere

Griflîe uitgegraven waren ‚ingegoten wierd.

. En heeftmen dufdani e Plaatcn ook van

Kooper gehad : van we k Graveei‘en in Koo

per ons пищат benefl'ens de benamin

van ’t сшит-‚ум met .welkmen dat doe .

niet duillerlijk afgehaald fchijnd.

G. Schrijf-tafelke’ns met Was bellreken, uit

dun gefchaafde Panneelkens ofgladde Spa

nen д van Berken ‚ Holmen of Boeken-hout

gemaakt : op welkmen met een Yl'ere Grif—

fie of Priem Ron fchrijven.' Wa'ar 'vanmen

eenigt'overblijffel of liever na-aping in onfe

бей)! е_ en ongelijlle Leyen en Gelag-bor

en , lien mag. En van dufdanige gewafch

te Schrijf-tafelkens' moetmen‘ verfiaan Luce

I» 63. en de Bus-boome Schrijf-tafelkens,

in’t vierde Boek Ezdre Kap. 14.. vers 14.86€;

H. Diergélijke foort van gewafehte Tafel

kens , in de geflalte van een Bock aan de ag

ter zijde met doorgeílekcn ‚Snoerkens by

beurten vail: gehcgt. Waar van eertijdseen‘

overblijffeldjen te Roomen wierd'ge’fienirl

de Studeerkamer van Angelomus. En foo- ‚

mer waarfchijnelijke na-beelden wil van

H 3 lien ,
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Пси, men kan defelve'in de hedendaagfche

Leye Tafel-boeken ontwaar worden.

l. Een faamenvouwend Boek van gegomd

Schrijf-linnen, by na als Papier. Gelijk

thans ook ’t Papier van Linnen gemaakt

word. En moetmen iig ook de Schrijf-bla

den die by d’Oude uit Ballen van Boomen

emaakt wierden (alwe uit Herodianus heb

en aangereekend) dufdanig verbeelden.

K, Boek-rollen, uit Linnen of Pergamente

Vellen te aar gehegt, waar vanmen nog

eeni e ou e overblijffelcn íien kan in de

Pau elijke Boek-kamer. Hoedanige Vel

len fomtijds ook Boeks-gewijs aan den ande

ren geregen; of flinksen regts uit veellluk

ken aaneen genaaid, gevonden wierden,

alsvan de Linne Schri‘f-doeken gel'eid is.

L. Pergamente Boeko Lees-rollen, op wel

ke de Hebreen de Wet plegen te fchrijven;

Ё де gantfche H. Schrift in XXII. fulke

ollen hadden afgedeeld; als op fijn plaats

4[al gefeid worden. De H. Schrift was daar

op in perken afgedecld: van de Saligmaaker

De ЮН: де: Boek: ‚ en mogelijk elders in 't N.

Tcllament de Радетели: of befchreven Vel

len genoemd. En van dufdanigc Boek-rollen

houdmen voor vail , dat een Новь/Мес?

den lefen in haare Synagogen de Wet Moíïs

ook nog uit foodanige Rollen, die met де

zijde van het begin en met het einde, elk

aan een ronde ilok vail zijn , daarfe van we

derzijds tot malkander 0m opgerold wor

den; invoegen de Rok altijd in ‘t midden van

elke Rol komd. En dat de meeiìc oude

Lees-rollen ook by andere foodanigplagten

te zijn , fchijnen eenige daar uit afte nemen,

om atmen ook het at'lefen van een gantfche

Rol of Boek, noemde, ad Umbili'cum, dat

is tot den Navel, of midden, om dat het

einde der Lees-rollen aan de llok дед-КОН:

altijd alsde Navelin’t mdden quam: en dit

feimen alsmen met lefen ten einde geko~

men en ’twerk af edaan was. Even alsmen

eertijds de mii‘da igei's, of Martelaren be

val, te Pijnigen, tc Villen, en ‘tlichaam

op te fcheurcn tot aan деп Navel, dat foo

veel gefeid was, als tot de Dood; ofdat de

Beuleno hielden , om dat het als dan {cker

lijk met e fulke gedaan was.

M. Vertoond het i'maadelijk Martelen van den

vroomen Bifl‘chop“ Caflianus, die School‘

meeller geworden onder de vervolging van

Diocletiaan , om 't Chrillen Geloofvan fijn

Schooljongens met Yfere Schrijf—griffien,

en Priemen jammerlijk mishandeld , en

dood geprikkeld wierd.

 

Deel, by de Latijnen Volumen van Volvo,

‘ Rollen, genoemdis. De hedendaagfche Jo—

 

DERDE HOOFTSTUK.

Кокт INHOUD Dnslss Hoorrsrvxs.

  

Анне? en 'van wien de HEBREEN haren naam onzfangen hebben.

1’ Dat niemand ‘voor Abrahams Overtogt , een HEBREERgenoemd

‚ is. Of de Hebreeuwfche Taal te gelĳk merde waare Godsdienfl

— " ‘f in ’t Stam/mis ‘van HEBER bewaard is? Hebreen , Ifraeh‘ten en

oden wanneer aan dien naam geraakt. Wat Taal de oudlle is; en of die

nog elders ongefehonden te ‘vinden is. Blĳken die de oudheid der Hebreeu—

fche Taal oe’vcyi'igen. Chalcleefch en Hebreeuwfch 'van wat ondeîfiheid.

Wat overblijffclen der Hebreeuwfche Taal in andere fl’raaken te ‘vinden

Hoe het Hebreeuwfib fuiver is kunnen blĳven ter tĳd dat andere

Taalen vennen (1 zĳn. ’t Hebreeuwfch kan niet van ’t Chaldeefch afge.

komen zĳn. I aar door ongetwĳfeld eenige woorden ‘van ’t Hebreeuwi'ch

’verlooren zĳn. Dat de Heilige of Hebreeuwfche Taal шеф in Sems ge

flagt gebleven is. Drie voornaame dingen b] d’Ifraelii‘en in Едете be

waard. Hebreeuwfche Taal is nergens fuiver als in ’t Oude ’l‘cllament

te ’uinden. Hoe deje Taal na де Babylonifihe gevangen/ebay ge/¿eld waa.

Ofmen ook in ’t Eeuwig leven Hebreeuwfchjjìre/eenfal , en ofmen die Taal де

Moeder aller Taalen mag noemen. Nuttigheid der H. Taale , en hoe ligt

te leeren. ‚ Hoe де regte Hebreeuwfche Letters verlaten, en де Chaldee

fche in de plaats gekomen zĳn. Of де Samaritaanfche Letters de oude He—

breenwfihe zĳn. :Dat Ezdras de H Boeken in ’t Hebreeuwfch met Chal

deefche Letters afgejihre’uen heeft, en waarom. Joden waar in niet veel te

vertrouwen. Seldíàame fchrijving ‘van de Wet der Tien Woorden. Ond—

heid der Samaritaanfche Letteren uit de I—Iebreeuwfche Penningen bewe

fin; en warmen voor geloofkaarheid aan fulke бете/эти heeft tee te ли“.

“08”.
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ven. OPmeïklĳ/îe ‘verklaringen/omenlger Hebreeuwfehe Sikelen: En of’er 0n

derfeheid tnßehen den Gemeenen Sikel en die des Heiligdomsgeweeyî zy. On

der/bek of het de Joden ookgeoorlofd aygefweeß de Beeldnis van een Menfch

op hare Geld-penningen te brengen , met eenigefraye bedenkingen daar over.

Oudheidder Punílzen ofKlankïltippen ‚‘ ofjè van Goddelijk geíag zĳn : met

eenige fraye gedagten van Schaliger daar over. Wet Mofis die z'n делом/де

Synagoge gele/en wierd, hoedanig gefehre'ven. Wat _]òort van Kant-tecke-v

ningen de Keri en Ketib op de Hebreenwfihe' Bybel zgn. Bewĳs dat de

Pune’cen niet fier oud zĳn. Dat alle Taalen haar Natuurlijke klanken in ’t

uit/preken niet` ontbeeren kannen. Hoe de Lefing des Bybels voor de Punâen ,

egter onveranderd z: konnen blĳven. Wat de Maforeten in ’t byfetten van

de Punëten waargenomen hebben. Wat groot-agtz'ng de ‘verfaamelzng der

H. Sehrzften door Ezdras gedaan , by ons behoorde te hebben: al: mede dat

het niet waarfihĳnelĳk isdatable de affchriften des Bybels , met den Brand

de: Tempel: ŕvergaan zyn.

  

Verden Oorfprong van de naam der HEBREEN zijn twee gea

“3 voelens, die beide groote Voorfianders vinden. Dog het

‘ ï derde gevoelen, namelijk dat de felve afleid van Abraham д

als ofmen feide ABRAHEEN , is al overlang uitgeflampt; om

^ ‚ dat het alleen uit onkunde der Hebreeuwfche 'Í‘aale voort _f

’ komd. Veel Geleerde willen dat de Hebreen foo genaamd chréïë.

zijn van Heber de Na-neef van Sem, en de Neef van Arphaxad , ЁЁ‘ЩЁЁ‘ЁО

de foon van Sale: want fy meenen dat van "t woord Heber ligtelijk '

bet woord Hebreen afgeleid word: en van dit gevoelen is jofephus en

fommige andere. Het tweede gevoelen is , dat het woord foude af—komen

van "Overgaan: want Abraham werd van de Canaaniten genaamd HE

шпат, dat is een Overgaander , Gen. ц. 13. om dat hy uit het Land АЁЁ'ЁЗЗ.“

aan geen zijde den Euphrat was over de Rieviere gegaan in Canaan. Want een Over

door de Rieviere werd by uitnementheíd in de H. Schrift, den Euphrat ËÏÏÄËC.‘

verllaan, Exod. 23. 31. fetten de Lxx. Overfetters over, Van de Woei

tot de groote Rzevz'ere Euphrates. Hier toe dienen ook de woorden

Jof. 24.2‚3, 14.. BE-HEBiìxoverdeRieviere. liet ook 2 Sam. Io. 16. 1 Chron.

19. 16. De Lxx. Overfetters vertaalen de plaats Gen. 1.4.. 13. Die bood

fehapte Äbraham den Over-riefvíerzgen. Ook vertaald het Aquila en de

Chaldeefche Uitbreider: Hy boodfehapte het Abraham OVER, dat is die

van over de Rieviere gekomen was. Dit is het gevoelen vanveeleinde He—

breeuwfchc Taale feer ervaren onder de oude en nieuwe Schrijvers. En

wat ons aangaat, wy meenen dat voor het felve vry kragtige reden zijn: N, d‘

Abraham was na Heber het fefde geilagte; egter is niemand van Hebers Mfg?.

Nakomelingen voor Abraham een Hebreer genaamd: felfs Abraham niet br‘h‘ms

voor dat hy over de Rieviere was getrokken. Daar is geen genoegfame gf'âëfg

reden, waarom h meer na fijn foo veer afgelegen Voor—vader Heber, Ьгссг _

vanwelkmen niets byfonders leeíl: , foude genaamd werden д, als na fijn eigen шита“

Vader, of ymand anders der Voor—vaders. Ook ifl'er geen reden, waar

om Hebers Nakomelingen voor Abraham geen Hebreen fouden genaamd

zijn. En alíTer al op de eerfie Oorl‘prong moelle gefien werden, fouder

meer reden zijn om dien naam van Sem te ontleenen. Dog als de naam

gehaald werd van Over de Rievier te trekken, dan is de reden openbaar ;

dewijle Abraham is over-getrokken , en de andere Nakomelingen van He-v

ber zijn aan de ander zijde der Rievíere gebleven. En feggen de Joden

dat Abraham doen een Hebreeuwfch Alphabet is ter hand geileld; datfe

оп
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onder de vier oudl’ce foorten van Lettermaking rekenen ; alswe in onfe

wm. oude Letter‘lteenen hebben angewefen. Vorders is bekend dat de Ca

Штат?- naaniten, die Abraham eerít foo fehijnen genaamd te hebben, het oog had

;î'âcjâ‘; ' den op de Overtogt over de Rievier , komende met een groot Huifge—

вносит fin, daar in hy ook als een Vorfl: was: dog Heber was haar onbekend,

hebbende mogelijk noit van hem gehoord. Daar is geheel geen klem in

het gene hier tegen werd ingebragt uit Gen. 10.23. daarvoor de optelling

des Geflagt—booms van Sem gefegd werd, dat defe was de Vader van al

de Kinderen der Hebreen: want by aldien defe woorden tot Heber be

hooren , foo kan Mofes defe Voorreden voor-af laten gaan, om dat de

Nakomelingen van Heber volkomener werden opgeteld als der gener die

voor hem waren uit Sem voortgekomen. Anderíinds konnen defe woor—

den ook beteekenen, dat Sem is de Vader geweeft van alle de Over-rie»

vierige: want Mofes cerf! opgeteld hebbende de Nakomelingen vangaphet

en Cham (waar van Iaphets Nakomelingen in de Eilanden en in uropa

haar wooningen hadden, dog Chams Nakomelingen in Canaanan en in

andere Landen aan dees zijde den Euphrat) foo iflet dath tot Sems Na»

komelingen komende voor affegd , datfe over de Rieviere ’Eu hrat heb‘

ОШ He- ben gewoond. Daar werd ook tegen-geworpen dat de eerfteo Hebreeu

агат? fche Таа1е met de ware Gods—dieníl in ’t Huisgefin van Heber is be»

а; God». waard, en dat Heber íelfs, die tot Abrahams tijden leefde , Abraham de

t Heilige Taale heeft geleerd en als een byfonder Kleinood aan de Nako

cheris melingen overgeleverd. Dog dit werd шеей {onder bewijs gefeid: want

wml’ men leefi nergens, dat Abraham in ’t Huisgefin van Heber is opgevoed,

nog dat de Hebreeuwfche Taale alleen en flip by Heber:l is gebleven;

Canam. dewijle feker fchijnd, dat de íelfde Taale by de Canaaniten is ingebruik

"nkläîbi’i: geweefi, gelijk uit de eigen namen, die enkel Hebreeuwfch zijn, afte

гасишь; nemen is. Het kan oOk niet bewefen werden , dat de waare Gods—dienll

Tîîlz‘h‘d- enkel en alleen in ’t Huisgeí‘m van Heber is gebleven , of dat hy met de

andere Menfchen in den Tooren-bouw geheel niet foude hebben t’faam

gefpannen , of dat al de Nakomelingen van Cham Afgoden—dienaars en

vervloekt fouden geweeflt zijn: dewijledeH.Schriftuur het tegendeel fegd,

Jof. 24.. namelijk dat de Voor—vaders der Ifracliten , eerAbraham uit Ur der

Chaldeen ging , Afgoden—dienaars zijn geweefi: En in Canaan was Melchi

zedek een Priefier des Alderhoogílen: ook was’er een openbare Gods-A

fpraake, daar Rebekka ging om over de Tweelingen te vragen. Seker

Geleerd Man brengd ook nog defe tegenwerping voor, dat het trekken

over de Rieviere foo een opmerkelijke faak niet en was, dat daar van het

Heilige Volk dat egter Gods Eigendom was , een Naam, die by alle foude

duuren, foude gegeven werden. Dog wy antwoorden , dat dit Overtrek

ken immers een feer opmerkelijke iaak , en een kragtig blijk van Abra—

Abrahams hams geloof was: want die daad behaagde God foodanig, dat hy fijn Na—

hogâdrâîî‘ì‘ п komelingen het Land Canaan beloofde, en dat in fijn Zaad alle geflag

opmakÏÎ ten der aarde fouden gezegend werden , Gen. 12. En foo {preekt ook den

“ik” ful“ Goddelijken Schrijver in den Brief tot de Hebreen over defe daad van

Abraham , kap. 1 1. 8. Dus agten wy dan het laaíle gevoelen veel waar

fchijnelijker. Indien ymand verder tegenwerpt, dat alle Abrahams Na

komelingen geen Hebreen zijn genaamd, offe fchoon alle Over—rievierig

waren , maar alleen de Kinderen van Ifaak en Jacob: foo feggenwe , dat

die tegenwerping ook is tegen het ecrite gevoelen. Om dan defe fwaa

righeid op te lofl‘en , foo diend aangemerkt, dat offchoon die naam сей?

behoord tot al de gene die met Abraham‘ waren over den Euphrat getrok—

ken ,
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ken ‚ foo ifi‘e egter alleen gebleven by fijn geheiligd Gefiagt ‚ de andere haar

met de Inwoonders van Canaan vermengende. het is aanmerkelijk , dat ge

lijk de Hebreen niet genaamd werden voor Abraham , alfooóok niet deff;

raeliten voor dat Jacob de naam ISRAEL had ontfangen ‚ en dCJODEN niet

voor dat de X. btammen van Juda waren afgevallen. De Hebreeuwfche

Taale is mede foo genaamd van de Griekfejoden , die de Griekfe fpraak ge:

bruikten , om op die wijfe van de andere] oden onderfcheiden te worden.

Wegens de Oudheid defer Taale zijnder fommige die de Chaldeefehe

veel ouder Rellen; gelijk onder de Kerk—vaders , Theodoretus een Sy#

rier en aanfienlijk door fijn Gelcerdheid 5 en onder d’hedendaagfche deMa:

roniten van den Berg Libanon: Welkers opmerkelijke RedenenGeorg. A

mira , feer ervaren in defe Taale , voorfield in fijn Voorreden Van de S -.

riíehe Spraak—konfi: en na hem Myriçeus in de Voorreden van fijn Chal—

deefche Letter—konf'c. Erpenius in lijn Reden over de Hebreeuwfche Taa—

le fegd; dat het gefchil nog niet ver-effend is , nadien de eeríte Men

fchen in ’t Ooí‘ten gefchapen , en vermeenigvuldigd zijn in Affyrien ,

daar de Chaldeefche en Hebreeuwfche Taalcn eertijds gebruikelijk wa

ren; foo moet noodfaakelijk een van beiden de oudlle zijn. Becanus ,`
beweerende (meer foo ’t fchijn’d tot bewijs van fijn fcherpfinnigheidv als.

tot betooging van de waarheid) dat de Cimbrifche ofVlaamfche Taale de

oudlle is, werd billik van alle Geleerde uitgelachen, en hy is niet weerd

wedcrlegd te werden. Grotius meend dat de eerl’rc Taale’nergens meer

is , maar datfe in deverwerring is verlooren , en flegts eenige overblijffels in

alle Taalen zijn gebleven: welk gevoelen met de defelfderedenen werd

wederlegd, als dat van de Syriers. ‚

Voor de Hebreeuwfche '1 aale werd het kragtigfle bewijs gehaald van

de eige Naamen die aan de Menfchen en plaatfen gegeven zijn , van ’t be

gin der Weereld tot de Babelfche Verwerring , die alle van Hebreeuw

fehe woorden afgeleid werden , dog geenfinds van andere Taalen; gelijk

defe weinige tot een proef konnen dienen: Ада”; is foo genaamd van

ADAMAH , dat is таи Aarde gemaakt, Gen. 2. 7. Eva van HAJAH Zea/en_;

Gen. 3. lo. Cain van KAN ITHI , dat is Ik heb verkregen, Gen. 451. Set/a

van SCHOUTH Stellen, Gen. 4.. ‘25. Напас/о van HANOACH Toen/‚yen, “д‘

Phaleg van PILLEEG Verdeelen, Gen. Io. 25. Noa/0 van NACHAMVer'.

люфт, Gen. 5. 29. [feliz: Manninne, om datfe MAIsCH Uit de Man is.

Eden van ADAN ó‘zg титла/деп, N01) Aarde der ballingfehap, om dat

Cain NOUD daar helling ofin omdooling is geweell, ВАВ EL Verwerrmg Sec.

En defc reden werd ook bygebragt van‚Georgius Amira , om daar mede de

Oudheid der Chaldeefche 'I‘aale te bewijfen: Niet tegení’raande fommi»

ge Taal-geleerde , alle die bygebragte voorbeelden niet eenparig toeltem

men. Onder andere fegd I. Voflìus _, dat’Gen. 4.. 16. En Kainging uiten

woonde in ’t Land Nod, tegen ’t Ûĳlen ‘van Eden, niet en moet verllaan

worden , dat het Land N AID of Nod fóodaníg van wegen Kains omdoo

ling of [werving genoemd is: want die fulks doen fegd hy ‚ om Hierony

mus te volgen , Willen liever‘met Hieronymus dwaalen , dan met de Lxx.

Overfetters de waarheid erkennen: En foo die dwaalcn laatfe dan ookJo

fephus beíhafFen die defe Overfetters gevolgd is: daar en boven , wie kan

defe fiamelende woorden verí‘taan ; Ende Kain heeft gewoond in ’t enfiant—

тифе en fwer‘vende Land? “fant waarlijk, die en woond nergens,’die

over al fwerfd en omdoold. Dit fegd Voilius. Men kan voorts niet looche

nen , of de Hebreeuwfche en Chaldeefche Taalen hebben met malkan

der foo grooten gemeenfchap,_ dat veele woorden de felfde zijn 5 dog

Wanneer

de Hc

brccn ‚ de

Ifiaeliren

en dc Jo—

den hare

naamen

hebben
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over Gen.
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I niet
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ônaeı- niet alle д foo dat de Chaldeen in veelen verlegen zijn. Een Vrouw is in ’t

Hebreeuwfch ISCHSCHA , af—komí’tig van ’t woord IscH , een Man ,~ dog

dcefchcn in ’t Chaldeefch is een Vrouw IT T A, een Man G E v A R of BAAL д ’

Hebrews' tufi‘chen welke woorden immers geen gelijkenis is. De ecrite Menfch

werd ook in ’t Chaldeefch ADAM genoemd, dog in die Taal is geen

woord ADAMAH Aarde ; waar van ’t woord Adam foude afgebragt zijn;

maar Aarde feggen fy AREGNA, daar Adam niet kan afgeleid werden.

De Chaldeen hebben ook de eigen naam SETH, maar in plaats van

SCHETH Stellen feggenfe SCAVI , het {elfde verneemdmen ook in ande_

re Taalen.

Om defe redenen kragteloos te maaken feggen fommige (en onder сие

OfMorcs Grotius) dat Moles de eige naamen uit de ecrite Taale in ’t Hebreeuwfch

de Еще ‚ heeft overgefet, op dat haar kragt van de Hebreen foude konnen ver

ÎÎÎÎÊËÏIÎM Haan worden. Gehjkmen by Curtıus fiet , die eenige Perfifche woorden

“мы“ in ’t Grieks overfet in defclfde beteekenis: even als of ymand de Hillo

rie der Schepping in ’t Latijn overfettende den eerfien Menfch TERRA

вы“ noemde , om dat hy uit de Aarde genomen is: EVA Vi‘vifica , dat is Le

’vendmaakfier , om datfe de Moeder aller Levende is: De Vrouw V1м,

Mmmm, om datfe uit de Man genoomen is: En dufdanige dingen ko

men by de Hifiorie-fchrijvers dikmaal voor. Dog dit werd fonder genoeg..

faame grond ingebragt: want of fchoon de Hifiorie-fchrijvers of Over—

fetters die de Daden van andere Volken befchrijven ofin haar Taale over—

fetten, fomtijds de Bedieningen, waardigheden en eige Naamen, in wel

ke eenige nadruk is, in haare Taale verklaaren; egter loochenen wy fulks

door een gantfche Hil’torie geduurig te gefchieden, byfonderniet wanneer

den Hifìorie—fchrijver of Overfetter fijn Lezer daar van niet en waar

fchouwd: en foodanigen Hifiorie—fchrijver kan’er niet genoemd werden.

De Grieken hebben de Oorlogen der Perfen tegen de Grıeken befchreven ,

egter behoudenfe шеей de eige Perfifche naamen. Voor Artaxerxes of

Xerxe: feggenfe niet Een Ligt: nog voor :Darim feggenfe niet Undef/Ew

ker. De Roomfche Schrijvers den Cartagifchen Oorlog beí‘chrijvende,

{eggen niet, in plaats van Carthago, de Nieuwe Stad ,‘ nog voor Бус/21 ;

het Cart/:agi: Kafleel 5 nog voor Afdrubal , den Heer tot den 0011@ om

mĳne gard ,‘ of í'choon die woorden foo konncn overgefet werden: maar íyge.

mame?) ven yder fijn eigen naam , gelijk Hannibal все. Het foude voorwaar leer

ZIÎÌÊPÄ‘ÌIÏÎ ongerijmd zijn de eige naamen, daar mede de dingen binnen en'buitcns

â'ïivcrût— Lands bekend zijn, te verwaarloofen, en andere na believen te verlie

(т behou' ren, en alfoo d’eige namen in gemeene te veranderen: want dat {oude

den' zijn een Hifiorie van, ik weet niet wie befchrijven, en het oogmerk

der Hifiorie gantfch niet beforgen.

Bewijí‘en Het felfde betoonen ook de oude naamen der Volken , die шеей een

die 'tvoor- Hebreeuwí'che Oorfpong hebben, dog in andere Taalen niets beteeke—

- ëĳëâîïc’ nen: gelijk by Grotius en voornaamelijk by Bochartus in ’t ecrire deel

van fijn Phaleg overvloedig is getoond; dewijle de Soonen van Sem,

Cham en Japhet de Volken hebben benaamd: gelijkAssu R de All‘yriers ,

поил ELAM de Elamiten dat zijn Perfianen en foo Voorts. Soo werd de Oud

heid de! heid der Hebreeuwfche Taale ook bewefen uit de oude naamen der Hei

denfche Afgoden: die uit de Hebreeuwfche Taale voortgefprooten en

падегЬс- van de Nabuurige Volken tot de Afl‘yriers en Grieken overgebragt zĳn,

were“ volgens Vofiius in fijn Boek van de Afgoderien en Beelden—dienfi der

Heıdenen. Sy {tellen JAPETUs de Soone van den Hemel, en de Aarde,

de Vader van Atlas, Prometheus en Epimetheus: over welkers regte

Oor
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Oorfprong de Grieken , dooronkunde der waare Gefehiedenis , feer hafpe

len. Het is openbaar dat defe Japetus defelfde is met JAPHET de Vader

der Noordfche Volken, foo in Afien als in Europa. Saturnus werd af—

geleid van ’t Hebreeuwfch woord SOTHAR ‚ dat is l/erfihuilen, daarvan

de naam Latium in ’t Latijn foude komen, om dat Saturnus voor Jupi

ter vlugtende fig in Italien verfehuilde. Jovis leiden veele afvan ’t woord

JEHovA. Belus of Baal van ’t Hebreeuwfch BAHAL, Heer , met welke naam

de Phoeniciers veele van hare Goden hebben genoemd , alswe op zijn plaats

lullen lien. Vulkanus vanTUBAL-CAIN ,die het gebruik van X’fer en Ko

per gevonden heeft. Ceres moet niet afgeleid werden van ’t Latijnfch

woord Serere , Sayen ‚ maar van ’t Hebreeufeh G ER E SCH , dat is,

uitgefloote Vruchten door de invloed der Mane 5 daar van niet veel verfchild

het Griekfch woord Ира; daar Scaliger Cere: van af brengd , als Voflìus ,

Bochartus, Seldenus en andere dat aanmerken.

Daar is nog een reden die de overblijffels der Hebreeuwfche Taale ver- Апдсгс

fchañen , en word van de Geleerde in alle andere Taalen aangemerkt:

Voornamelijk in de Taalen om en aan Babel gebuur-vaít 5 die, alsmen de

Hebreeuwfche wel verfiaat ligter geleerd werden , even als ymand de Latijn

fche Taale vverllaande , de Franlehe , ltaliaanfche en Spaanfehe Taalen leerd;

gelijk Poilellus fegdidie een gantfehe Lees-rol heeft opgefleld van de Woor—

den die in de meefie Taalen voorkomende, na het Hebreeuwfch aarden.

Als ook Davifius in lijn gefehreven Woorden-boek volgens Boxhornius:

dewelke (с? , dat’erfao mer/¿lijke тип-Идти der Heareeu‘wfebe Taale

in andere aalen zĳn ‚ dat ритму woorden daar in тщета/11 ‚met het

filfde geluid en beteekemìî voorkomen .‘ Waar van Bocharrus vele voor

beelden heeft by gebragt. Onder andere toond hy ook , dat de oude

reden tot

het voor

gaande.

Overblĳf—

fels der He

brceuwíche

Taal in ан—

dere Spra-y

Gallen veel Phoenicifehe of Hebreeuwfche woorden hebben gehad uit de en'

naamen der Goden , Waardigheden , Bedieningen , Oorloogs-Wapenen, ’

Kleedingen, Planten , Dieren, Plaatfen en diergelij ke. Welke naamen of.

fe fehoon geenlins toonen dat de oude Taale der Gallen defelfde niet en is

geweeû met die der Phoeniciers (want ten tijde van Hannibal fprak een

der Gallen Koningskens met de Carthagenenfers door een Taal—man)

egter blijkter uit dat’er tuílehen de Gallen en Phœnieiers , het zy door

gemeenlame om-gang , of door gemeene Oorlog, of liever door Volk-q

plantingen , die de (‚allen wijd en zijds verfonden , geen groot verfchilis

geweeft. Het felfde getuigd Ulferus van \ValsEngeland: feggende,Cuz`r

londe in de Trojaanlche Taale een Stad beteekenen ‚ en by de Cainbers

- een Muur: foo dat gelijkfe Kir een Muur, en en Karla een Stad feggen,

alfoo fonde by de Brittanners een woord van klein verfchil een Muur en

een bemuurde Stad aanwijfen. Laat ons hier ook nog by voegen de fui— Бить“

verheid en eenvoudigheid der Hebreeuwfche Taale , tot bewijs datfe voor

andere Taalcn is gcwccfi: want alle Taalen ontleenm eenige woorden van

de Hebreeuwfehe , maar de Hebreeuwfche van geen andere. Dog wy

lOOChenen niet dat’er Chaldeefehe {preek—wijlen en Letter-teekenen

in de H. Schrift voorkomen , foo door de nabuurigheid der Chal

deen, als ook om dat de H. Schrijvers van de Chaldeefche faken han

delen , als Efai. 14.: 4„ Pfal. 74; 6. en voornamelijk in de Boeken na deBa—

bylonifehe gevangenfchap gelehreven. Dog in de andere Boeken feer weini—

e , en die lommige nog met reden in шиты trekken. Daar—en—boven wer—

den dikwils feer veel Chaldeefche woorden verfcheiden van beteeke—

nis tot een Hebreeuwfche wortel gebraît.

еDat’et een ¿ruote onkunde is te fi’ggeu dat

Soo dat Jol. Sealiger fegd,

буф/пе Taale oud

21

er И als de

Hebreeuw

er He

breeuwfch:

Taal

Нос cgtct

vermengd

me: he:

Chaldees.
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Syril‘che Hebreeuwfihe, вши als ofmm het штамм}? Italiaans ouderflelde dan

5:11:23“ het Latijn of Romeins. ‘

‘r Hc- Eindelijk lufl’et ons ook nog hier detwee bewijs—redenen ofliever opmer

bmmfffch’ kelij ke giilìngen van Cajetanus by te klampen : Waar van de eeríte genomen

vîâili’lîud— is uit de naam JEHovA , die Godt alleen eigen en wefendlijk , als ook fui

hcid dcr ver Hebreeuwfch is , fonder in eenige andere Taale voor te komen , of

uitgedrukt te werden. Het is van geen aangelegentheid , dat Amira hier

uit делит tegen inbrengd, dat in de Syrifche Taale ook Naamen Gods van vier

5mm' Letters voorkomen: want de kragt der reden Preekt niet in ’t Vrental ,

hoedani de Naamen Ter): in ’t Grieks en Deur in ’t Latijn, Ja ook in ’t

Duitfch , Franfch en mogelijk in andere ook zijn , maar daar in -, dat de

Naam JEHOVA Gods eigen Wezen uitdrukt , en in geen andere Taale kan

werden overgeí‘et.‘ Dog het Syrifch woord dat GOD beteekend , werd af

geleid van ’t Hebreeuwfch ELOHIM. En het woord Heere hebbenfe uit

navolging der Lxx. Overfetters, die voor JEHOVA fetten Kurios, en de

Joden , die daar voor lefen ADONAI , ten zy het woord Adonai daar ne..

vens Raat, want dan lefenfe om niet tweemaal Adonai uit te fpreken,

Elohim. Die ewoonte was al voor de Lxx. Overfetters by de Joden foo

diep ingeworteld, datfe de Naam JEHOVA onder groote í‘trafl‘e niet uit en

fpraaken , ten ware de Prieíters alíTe het Volk in den Tempel zegenden. En

dewijle door deverwoei’cing des Tempels niemand meer geoorlotd is geweeiì

die Naam uit te fpreken , foo is deffelfs regte uitfpraak ook verlooren : want

wy toonen elders datfe mifl‘en, die delen Naam Gods door JEHOVA uit—

fpreken. De tweede giflìng van Cajetanus is gehaald uit de Hebreeuw—

fche Naam BABEL, welke in alle Taalen is behouden. Behalven defe

redenen, konden wy nog ook bybrengen het getuigenis vanшеей alle ver.

klaarders der H. Schrift, dog defe twee zijn ons genoeg: Augultinus '

ЩЕЙ; feg'd , de Hebreeuwfche Taale is gebleven als de Volken door de andere

gebleven 15 Taalen zijn verdeeld 5 en daarom ifl'e waarfehijnelijk deHebreeuwfche ge

”Штат naamd: op datfe met een eigen Naam als noodfaakelijk van de andere wier—

mg de onderfcheiden. Want wanneer’er maar een Taale onder alle menfchen

emeen was , foo wierdfe maar Метит-тай genaamd. Hieronymus

fegd: De gantfche Oudheid leerd ons , dat de eeríte Taale de Hebreeuw

fche is, in welke het Oude Teltament befchreven is. Het felfde getui—

gen al de Grieken en Latijnen , uitgefonderd Theodoretus. ‚ ‚

Nu zijn onfes agtens de redenen van Amira voor de Chaldeefehe Taa—

le, feer ligt te beantwoorden: Want eerfl: fegd hy, de Hebreen zijn

uit de Chaldeen af-koml’tig, derhalven is haar Taale ook laater. Hy be

veftigd fulks uit Jullinus Martyr , die uit Plato en jofephus bewijll, dat

dB‘gĳ‘d“ Mofes uit het geflagt der Chaldeen is. Maar wy antwoorden dat de naam

biîceusvl‘che Hebrew wel eerfl: gegeven is, na dat Abraham uit Ur der Chaldeen was

“Чижа! getrokken, en dat hy ook met fijn Voor-ouders wel in Chaldeen heeft

3%, ,ff gewoond, maare ermet de Chaldeen niet en is vermengd, maar de eerl’te

“МНЕ“- Taale met de regte Godsdienll heeft behouden. Want Sem heeft volgens de

emeene reekening ten tijde van Abraham en Ifaak nog geleefd: die on—

der fijn Nakomelingen de eerí’te Taale gemakkelijk loo lang koude be

waaren. Daar—en-boven , de Hebreeuwlche Taale was de felfde met de

Ganaanefche, dog de Canaanitcn zijn niet af-koml’tig uit Chaldea , maar

uit Canaan. Ten tweeden brengd Amira een reden by uit Jer. 5. daar

de Chaldeen genaamd werden een Oud Volk, of een Volk van de Eeu—

we , dog wat doet fulks tot de Ecrl’theid der Taale? Seker fy waren een

Oud Volk van de tijd der verwerring der Taalen: en andere Volken zijn

 

van
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”ИМАМ van die felfde oudheid ; dog wy beweeren dat de Hebreeuwl‘che Taale

_ lang voor die tijd en van ’t begin der Schepping geweeít is. Ten ‘derden

lieveropmer- fegd Amira waarfchijnlijk te zijn ,dat de ecrite en algemeene Taale in dat

‘rllegenomen ‘ Laiid—fchap is overgebleven, daar de verdeeling gefehied is; dog fulks is

i Hlâôol'fuj. niet feer geloofbaar , want dan fonde den begonnen Tooren »bouw ligt

:komm of konnen vol-trokken zijn geworden. Soo dat de Chaldeefehe Taale ceríl:

‚тж hier ‚ _ lang daar na door ganfch AlTyrien met de overwinningen is door gedron—

ods van vier gen. Dus verre van de Oudheid der H. Taale. .

’t lier-tal, Nu moeten wy ook kortelijk handelen over haar gemeenfehap met an—

jg ооМл’г . dere Taalen: En daar ontrent voor eerílaanteekenen, dat fommíge de

ш ‚ dat de Hebreeuwfehe Taale de felfde {tellen met de Syrifehe of Chaldeeí‘che:

‘Tûale kan waar tegen wy alleen er. 5.. 15. inbrengen , daar de Chaldeen of Ally

, werdafl riers gefeid werden een Volk, diens Taale Ifrael niet en verfiaat: dog

van de Canaanitifche of Phenicifche Taale, moet breeder gefproken
Éîniläê werden. Eenige niet. ongeleerde Mannen maaken groote fwaarigheid te

i daar ne— feggen , dat de Heilige 1 aale , in welke God fijn wille aan ’t menfche— of'rjygi

fpreken, lijk geflagt heeft geopenbaardtby het Godloofe en vervloekte geflagt ‚

l0dсn 160 van Cham {oude overgebleven zijn: t Gene nogtans van de grootíle en ¿t- H. Taal

n’et uit en Geleerdflîe Mannen werd gedreven , als ]о11.5са11$егг Voílius en byfonder gil

den. E11 Bochartus en andere. Want dit werd kragtig‘beveihgd uit de elge Ыааа nic geble

_U "eeíl: men der Menfehen, Steden en anders in banaan, eer de Ifraelitende “11's

‘17“ _Canaaniten verdreven hadden. Want dat al defe naamen fuiver He- mlîäëëî

l: want breeuwfch zijn, werd onfes wetens van niemand geloochend; gelijk Hie— Steden en

”А mt' riche, Salem, Sichem,Bethlehem, Segor,Carz`a`tb-Ärba, en andere Ste— ЕЩЁ?“

areeuw- " den van de Canaaniten foo genaamd. Het felfde blijkt uit de naam Beer- ¿inimi

en (1612: fèba van Abraham aan de Canaaniten met gemeene toeílemming gegeven , Ёж“?!

inem' Gen. 2 1. Vorders de namen штатам/е, Adonibezek, Ábimelech Sec. zijn с mu"

Umm“ niet alleen in beteekenis, maar ook in t’faamítelling ’, uitgang en uití‘praak ,

Wim: Hebreeuwfch. Fullerus {laat dit gevoelen wel toe, egter loochend hy,

he gf' dat die namen van de Canaaniten gegeven zijn , maar van de ‘l—Iebreen

ИСТ“ in haare plaats komende. Dog dat veriierfel is boven genoegfaam weder-

ШК“ legd; en wy voegen daar nog by, dat in Jofua veele plaatfen en naa- Bcwiiî‘lîr

vmllï men voorkomen , met welke die bekend waeren eerfe de liraeliten in haar ggrm'

’eufl" befitting hadden , die íuiver Hebreeuwfch zijn 3 alsjof. 15. 15.49. Kz‘riatb- НсЬгсёп de

etui- Sepher‘, Boek-Rad; Kiriath-Sanab, Stad der Leering. Num. 15.werd

uitdrukkelijk gefegd, dat Caleb de lnwoonders van Debir verdreven t‘ningcnin

Гдз- heeft, te vooren genaamd хау-штифт, en vers 4.9. werd de felfde 55:25"

zijn Stad genaamd Kirkuk-Sandi) , die geweei’t is Debir. Jud. 1. 10. werd met-uwa

bt“ gefegd dat Juda is opgetrokken tegen de Canaaniten, die in Hebron m"

¿le ’ woonden , te vooren genaamd Kirz’ath—Àrba , dat is de Stad van L/{rlm

1111 den Bouwer van ’t geflagt der Enakz‘m. Bcehai‘tus merkt ook aan ‚ dat’er

‚35 Num. 32. 38. als yrs byi'onders van Mofes is aangeteekend , dat de Ru

.Í'c benitcn de Steden van haar gebouwd nieuwe naamen hebben gegeven,

д namelijk Nebo en Baalmeon , welkers naamen {у veranderd hebben. Waar

: om fonde Mofes dit hier hebben bygevoegd, als om dat de namen van

al de Steden niet en zijn veranderd , maar de [elfde by de Canaaniten en

lfi‘aeliten waren? Daar-en—boven waren’er verfcheide Steden, over wel— bîîflïb

_ ke de Hebreen niet te leggen hadden; welkers naamen nogtans He- bcn in den

breeuwfch zijn 5 als Tzidon , Tzoar of Tyrm‚‘.Tzareptha/9 Sec. Ja de He- “""ng

_ _ . .. _ harcram

brcen ipraaken met de Canaaniten fonder Vertaaler; namelijk de Verfpie— котам:

ders met de Hoere Rahab; als ook de Gefanten der Gibeoniten tot Jo

fua, en andere van joí‘ua tot de Canaaniten gelbnden. Dus lefenwe Aoolenimn де

’ l JC‘ fprgkcn.
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Jefaia kap. 19. 18._ In dien dagfilllen Steden jre/¿ende de Taale

Canaam. Daar de Propheet de bekeering der Egiptenaars tot Chriltus

voorfegd , en de Taale derJoden , de Taale Canaan: noemd. Het felfde be.

velligen ook klaarblij klijk de overblijffels der Punil‘che ofCarthagifche Taal

die in de oude Schrijvers voorkomen. Het is by yder bekend dat de Cartha—

ginenfers haar Taal en naam hebben van de Volkplantingen der Pheniciers in

Africa. En daar is niet gemeender by de Schrijvers als de reis van Dido na Ly.

bien _, daarfe Byrfa in Carthago gebouwd heeft. En dat digt by Carthago de

Libi—Phenicers, een foort van menfchen uit de Punen en Africanen te

faam gemengd, gelegen zijn, is te lien by шиш. Diodoms Siculus

verhaald ook, dat als Tyrus van Alexander belegerd was, de Tyriers

шеей ор haar en de Carthaginenfers vertrouwd hebben. Livius getuigd

dat Hannibal te Tyrus komende als van een ander Vaderland ontlangen

is. Auguilinus en andere fchrijven , dat de Phenieifche Taal van ’t groot

‚D‘PÌ‘Ü‘Ì‘ fte deel der Africanen is gebruikt. Dat de Pheniciers van de Canaaniten

af-komfiig zijn, foude ligt konnen getoond werden uit de Naamen, Ste—

паи-те" den, en haar oude Taale: en fal ons in de Tempel—bouw vanJeruíalem ,

Ё?“ aangaande Salomons H. Bouw-orden , ’t een en ’t ander in de hand val—

len , dat dies aangaande opmerkelijk is. Voorts is’cr mede op te letten dat

de Lxx. Overfetters de namen Pheniciers en Canaaniten door malkander

gebruiken, gelijk blijkt uit de volgende plaatfen, tegens den anderen

en met de Hebreeuwí‘che Text vergeleken; Exod. 6. 15.111et Gen.4.6. 10.

en Exod. 16. 35. Jof. 5. 12. daar de Lxx. Overfetters voor het Land

ny veele Canaan Rellen het Land der Pheniciers. Lucianus van af-komít een Syrier,

LÜK; maakt de Phenififche Taale met de Hebreeuwfche een en de {elfde д als

houden. ook Choerilus. Het is mede bekend, dat de Phenicifchewoorden by de

Schrijvers voorkomende, of chreeuwfch of weinig daar van verfchil—

len. In Sanchoniathon de oudfie Jaar-fchrijver der Pheniciers, die van

Philo Biblius in ’t Grieksis overgefet (daar van Eufebius ons eenigc {luk—

ken en Rollen heeft bewaard) vindmen вытащу verklaard, door Heer

des Hemels, zûqu‘rjyĳv , Befi‘houwer de: Hemels, года», Regt’uecrdig,

Voor- мёд, Dood. Soo werd in Hefychius A”à`wvcç overgefct Heer. by Plutar—

Ëâ‘c‘tíïva" chus K'Agûœ, een Os. By Porphyrius, мыт, Koning. By Athxneus

woorden N¢€Auí, een Mufijk Infirummtì‘ alle welke woorden Hebreeuwfch zijn.

glijd; En defe {eer groote over-eenkomft der Punifche of Carthaginenfe Taale

zĳn. met de Hebreeuwfche, toond Bochartus met ontelbare voorbeelden uit

alle Schrijvers opgefogt: en daar yts te willen by doen , foude foo veel

zijn , als ofmen de {chatten van Croefus , met een Duit vermeerderen wil

de. Augufiinus (die onder de Punifche is Bifl’chop geweeí’tin"t 3900.

Jaar na dat de Pheniciers eerfl: in Libyen zijn gekomen , en die kennis van

haar Taale behoord gehad te hebben) fchrijft dat de Boeren ontrener‘p‘

pa gevraagd zijnde, van waar (у af—komílig waren? in’t Punifch antwoor
den Canam _, dat is.van de Canaaniten. Hy fegd ook dat de Hebreeuw

fche, de Punifche, en de Syrifche Taale groote gemeenfchap met den

anderen hebben. Het felfde fegd mede Hieronymus uitdruklijk op veel

plaatfen. En alhoewel Augulh‘nus elders fijn onkunde in de Hebreeuwfche

Taale betuigd, egter wil hy daarmede alleen feggen, dat hy in die Taale

niet feer Was ervaren , fonder nogtans te ontkennen , dat hy fe genoeg

verfiond , om de over—een—koml’c defi‘elfs met de Punifche Taal at te weP

, gen; gelijk Bochartus , Seldenus en andere dat fraay hebben aangewefen.

1n Plautus vindmen meer dingen in de Punifche Taale als tegenwoordig,

_ ergens voorkomen ‚ dog feer bedorven en verward. door onkunde der

Boek
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‘Boek-fchrijvers , de Punäten daar bygevoe gd hebben: Want gelijk Peti‘

tus feer wel aanmerkt, het was te vooren, gelijk alle Hebreeuwfch en

Punis fonder Punéten gefchreven. Defe Verfen van groote misflagen ge

fuiverd , heeft ons defelvc Petitus en Bochartus met eenigejverandering , foo

in de Punife lefmg als inde vertaaling verfchaft. Onder welken arbeid ons

de lefing en verklaaring van Bochartus beit behaagd; als naait over—een

komcnde met de woorden van Plautus. In ’t geheel zijnder feltien Ver

fen, welker fes laatí’te het felfde willen als de ecrite; gelijk Bochartus

en Grotius meend. Soo dat de fes laatfte in een andere Taalc, namelijk

in de oude Libyfche , [chijnen befchreven. En daarom heeft Plautus flegts

de tien ecrite vertaald.

Soo is dan de Hebreeuwfehe Taale eerfl: de felfde met de Phenicifche Hebreeu

geweef’c. En het moet niemand vremd dunkcn dat de Punifche Taalc {fünf-firm

1n de tijd van 1900. Jaar van de Hebreenwfchc eenigfinds verbafierd is: Taal een en

want alle andere Таа1еп zijn in veel minder tijd vry meer ontaard , gelijk te фи“

voren getoond is. Het felfde fietmen ook in Engeland en elders. En in’t Land

Canaan hebben de lfraeliten alle niet eenerlei uitfpraake gehad, alsmen

fret Jud. Iz. 6. in ’t woord SCHIBBOLETH. En in laater tijden fpraaken

de joden anders in Galilaîa als tejerufalem; fiet vryelijk na Matth. 26. 73. Нос de

Marc. 14.. 70. De Punife Taale is ook ontaard door de vermenging der 36'“ Ver'

oude Libyfche woorden, als ook der Egiptenaars, Arabers en andere. emi'

Vorders is waarfchijnelijk dat’er veel Hebreeuwfche woorden verlooren D22' Iii“

zijn , dewijle alle woorden van die Taal in "t О. Teílament (welke het Ëîïiiiífcm

eenig Boek is dat het fuiver Hebreeuwfch bewaard heeft) juií‘r niet en woorden

zijn konnen faamgetafl: wefen. Dog dat 1. Voflíus wil dat de fuiverheid ШЕЙХ;

van de gantfehe Hebreeuwfehe Taal thans verlooren is , en dat felfs nog деток

‹1с Rabbmen en veel min de Chriítenen , de regte lefing en zin niet meer gî'gä‘gíî':

en weten, en de Hebreeuwfche Bybel (tom is; fulks dunkt veel omfig— en konden

tige Mannen vermetel en fiout gefproken: Want of fchoon men fulks ‘xgäm

met de Voorbeelden van fommige woorden, waar van de joden ons nu

niet meer de fekerflîe 'beteekenis kunnen geven, fou meencn te bewij

fen; foo is het niet te min hard ja ongerijmd datmen daarom de gant

fche Taale in ’t onfeker en als inde пасете duiílernis werpen fou. Men

heeft onfes agtens de onfekerheid fommiger woorden, veel eer te wijten

aan onfe onkunde en verval der tijden , dan op ’t verderf der gant»

fehe Taale felfs: dewijl ook dit grootdeels is konnen inkomen , door den

Ondergang der Joodfche Republijk , die veelc dingen foodanig buiten

gebruik gefteld heeft, dat de Joden in alle haarveríh‘oying en on—ophou"

dclijke lukkelingen niet magtig geweeit zijn, felfs de benaamingen en.

beteekeniífen eeniger woorden ‚ langer te bewaaren. En het is meer gefien ,

dat gelijk de Woorden en benaamingen opkomen met de dingen, datfe

ook alfoo met defelve ondergaan. De waarfchijnelijkfle reden waarom

God in Canaan de ecrite Taale heeft laaten overblijven, is , om dat de

Patriarchen daar mocfien woonen en met de Inlanders omgaan д als ook, Gen‘ n.7.

om dat God dat Land aan lfrael na fijn belofte wilde geven, tot een

Erí’fcnis en pand der Hemclfche Goederen, in welke fy den Mefiias,

dien Grooten Propheet die uit haare Broederen fou verwekt worden, Deur. is.

moeiten afwagten. Gelijk ook het befmettcn van haare Vaderlijke Taale , ‘S

en invoeren van een vremdc , den Joden als een firaí’fe by de Propheten

gedreigd word , die fy federd de Babylonifche gevangenichap tot nu toe

met de derving van dat Land , Repubhjken Tempel, onder ’t Euangelinm

lijden. Hoedanigen algemeene befmettinge geenfinds op de Taal van de

oud
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oudí’te Hebreeuwfche Bybel-boeken betrekkelijk moet gehouden worden.

En konnen ontrent de eerí’te bewaaring der Hebreeuwl‘che Taale , vol

gens verfcheide Perioden van tijd, ook verfcheide dingen in aanmerking

` Heede komen. Eenige {tellen dat na de Babelfche verwerring tot op Abraham

Hebreeuw- onder de Nakomelingen van Sem in AITyrien, _ en van Cham in Canaan

äïgälis, de Hebreeuwfche Taale in gebruik gebleven is: dog datfe in Alfyrien

door de naauwe omgang met andere Volken en veranderingen der gemee

ne faak д in de Chaldeefche is veranderd ‚ die Abraham alleen ver

fiaan heeft eer hy over de Ríeviere trok, en dat hy in Canaan de Ca

naanitifche foude geleerd hebben , die namaals van fijn Overtogt de

Hebreeuwfche genaamd is. Dog het is niet waarfchijnelijk , dat defe

Taale door geheel Aíl‘yrien foude in gebruik geweeft zijn., en dat Abraham

н т die van de Canaaniten foude geleerd hebben : Want SEM heeft waarl‘chijne—

g?153312;- lijk niet mede geflemd in den Tooren—bouw , en daarom is de Heilige Taale

тег“ in hy hem en_ lijn Nakomelingen, dat is by de-Heilige Linie alleen fuiver

âgsáìü@ gebleven, alswe nader fullen toonen: Maar niet in dat groo‘t Landfchap

vcŕl- van geheel Afl‘yrien : want dan haddenfe met den Tooren—Bouw ligt konnen

voortgaan. _

Het is dan alder-waarfchijnelijkil dat de Hebreeuwfche Taale , onder de

Èn оок Nakomelingen van Sem, als ook by eenige van Cham in Canaan is in ge—

mogelijkin bruik gebleven tot op Jacob. Wanneer nujacob in Egipten is getrokken,

foo hebben fijne Nakomelingen daar de Hebreeuwfche Taale fuiver be—

деп, waard , en van daar weder in Canaan gebragt. En daarom feggen dejoden ,

Drie voor- dat de Ifi‘aeliten defe drie dingen inEgipten niet veranderd hebben, name

:ïïegci'î' lijk haare Taale , haare Kleederen en haare Naamen. De reden dat de If

Î’fraeliytcnin raeliten foo langen tijd in Egipten haare Taale ongefchonden bewaard

гадит! hebben (daar nogtans die in veel minder tijd in de Babelfche gevangen

ma ` f'chap is v_erbaflerd) is hier in gelegen , datfe in Egipten digt by malkan

deren en in eene Landih‘eek woonden , dog in Babel warenfe wijds en zijds

Hebrew onder veel Heeren van den anderen verílroid: Gelijk de hedendaagfehe Io

тюTaajfs den ook de Taalen leeren van de Volken , onder welke fy woonen.` Dat nu

'im de Egiptifche Taale van de Hebreeuwfche is ve’rí‘cheiden geweeíl д blijkt

ëiîäggdvc’ä daar uit , dat ~Iofeph als een Egiptenaar met fijn Broeders door een Taal—man

ватт- heeft gefproken 3 als ook uit de Pfalmen , daargefeid word, dat als lfrael

„f“ 4" in Egipten was , dat het aldaar een vremde Taale heeft gehoord. En dat de

Ifraeliten , de Canaaniten grootdeels verdreven hebbende , haarTaale fuiver

hebben bewaard , betuigen de Heilige Boeken voor de Babylonifche gevan

genfchap : ‘ ’t gene gefchied is ten deele door de Goddelijke Voorfienigheid

en ten deele door de Zeden en Levens-wijfe der Ifraeliten; want daar

door zijn fy van vremde Houwelijken weerhouden , en by na van allerlei

naauwe gemeenfchap met andere Volken. Gelijk'dit ook de reden is dat

de Chinefen en andere Uithemers, haare Taale foo veel Eewen onver

Нет“ mengd bewaren. Dog na de Babylonifche gevangenfchap is de Hebreeuw

fChCTnal fche Taale door de Chaldeefche, feer verbaůerd. En daarom leeilmen

‚XÎËÎËÎEL ook Nehem. 8. 7. 8. dat Ezdras en Nehemias de Wet voorlefende, de

felfde hebben verklaard , namelijk in de doe gewoone Taale , op dat het

gemeene Volk , dat nu het fuiver Hebreeuwl‘ch ontwend was , die fou

de verllaan. Dejoden hebben de Chaldeefche fpraak _, met welke haare He

Hebreeu- breeuwí‘che Taal verballerd was , niet alleen gefproken , maar ook van die

fd“Тир? tijd met de felve vermenging haare Boeken beginnen te fchrijven : invoegen

5:— dat hedendaagfch de Hebreeuwí‘che Taale nergens fuiver te vinden is , als al

0T¢fh leen in ’t O. Teltament; gelijk Kimchi fulks ookopentlijk fegd. Sommi

nient.

gt
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ge brengen hier tegen in , dat de Hebreeuwfche Taale nog fuiver is geble-`

ven in de tijd van de Periifche en Griekfe Monarchien , en datfe niet voor

de tijden der Afmoneen, in de Syrifche veranderd is, om dat de Pro‘—

pheten na de Babylonifche gevangenl’chap haar Prophetien in de Hebreeuw‘

fche Taale hebben gel‘chreven, en niet waarfchijnelijk is, dat God fijn

Volk in een vremde ’l‘aale foude hebben doen aanfpreken : het gene fy daar

uit beveiligen, dat’er geen Раму/угар: of uitbreidingen over zijn ge.

weefl: voor Onkelos en jonathan , die korts voor of in de tijd van Chri

Ptus hebben gefchreven. Dog defe tegenwerping is onfes agtens van geen

groot belang : want het is niet ’waarfchijnelijk, dat de Hebrecuwfche »

Taale onder de Mogendheid der Grieken in de Chaldeefche of Syrifche

veranderd is 5 om dat de Grieken, volgens de gewoonte der overwinnen.

de, veel eer haar eigen ‘Taale, als een vrcmde fouden hebben ingevoerd.

De Joden hebben van de Chaldeen ook de naamen der Maanden ont—

leend, diefe te vooren noemden, de Eerfle, Tweede, Derde &c. Dus

meenen wy niet, dat aanfionds op de weerkeering uit Babel, de He.

breeuwfche r.l aale by alle Joden foo geheel heeft opgehouden; want by

de Priefiers en Oudlle ifle ten miní’ttn nog overgebleven: ook warender

veele die , als de grondvefien des tweeden Tempels verbeterd wierden, haare

traanen met de Vreugde—teekenen derjongelingen vermengden. Ook heb- Нос he:

ben veele haare Kinderen die Taale geleerd ‚ niet tegenl’taande by de gemee—

ne Man, ’ de Chaldeefche in gebruik raakte. Het is feker dat ook veele ha деда

van de voornaamíte Joden, de Hebreeuwfche Taale altijd hebben on`

derhouden: _la dat’er ook altijd eenige overblijffels by de gemeene Man temp.

hebben Ital gehouden; dewijle felden een volkomen Taale foo t’eene

maal vernietigd werd. Het is dan geen wonder, dat de laater Propheten

in -’t Hebreeuwfch gefchreven hebben, dewijl al de andere Boeken des
Ouden Teítaments in die Taale gefchreven zijn. En het gene van de Pa..I

raphrafis of uitbreiding gelegd werd, kan tegen de tegenwerpers felfs

werden omgekeerd: want van die tijd datfe {eggen dat de Hebreeuwfche

Taal veranderd is tot op Jonathan, zijnde 200.]aren , is’er geenТащит

of Uitlegging geweefi. ja veele Rellen Onkelos enjonaïhan vry laater..

Over de duuring defer Taale onderfocken ook eenige feer nauwkeu- Orde нс

tig, of de felfde mede de laatfle {al zijn, namelijk der Salige Menfchcn'

in den Hemel? Om hier op te antwoorden, willen wy de beufelingen nancial

der Joden, en Duifend-jaar—drijvers, die een Aardfch Koningrijk van 1"“

Chriitus voor de algemeene Opilanding verwagten (daar in fy met Chrià

ilus over alle Volken fullen heerfchen , en daar de Hebreeuwfche Taale fal

gefproken werden) ongemoeid voorby gaan , enwegcns Onfe meening in de—

len feggen, dat het wel feker is , dat de Geloovige na de Opf’tandinge een ‚gîîr'l‘lï‘ii"

eenige ’faale fullen hebben , om met eenen mond te gelijk Gods Lof in lcvcnooxâ"

eeuwigheid te verkondigen: want haare Lichamen fullen volmaakt zijn,

en fy fullen al de werktuigen tot de fpraak hebben д gelijk wy in ’t op- l ‘

geitaane Lichaam van Chrifius konnen fien. Dat nu defe ’I’aale ,. de He

breeuwfche foudc zijn , dat tragten fommige te bewijfen uit de volgende

plaatfen, Jef. 19. 18. Zeph. 3.9. Zach. 14..9.Pfal. 14.6.6. dogdat bewijs

gaat feer onvaft 5 dewijle die plaatfen {preken van de bekeering der Hei

denen tot den Koning Jefus. Ook werden de volgenderedenen nog tot

bevefiing van dit gevoelen bygebragt, namelijk, om dat deie Taa’le de

eerí’te is geweeí’c, daarom falfe ook de laatflze overblijven. Daar—en‘bo

ven om dat de felfde den eerllen menfch Van God is medegedeeld. Dog

daar fieekt onfes agtens weinig kragt in die reden: want het volgende

К Sa—
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Salige leven overtreft feer veel het leven van Adam in ’t Paradijs, ja on.

fe bevattingen felfs, dewijle het nog niet geopenbaard en is wat wy zijn

fullen, 1 Joh. 3. 2. Vorders de verborgenthèden der Chrií’celijke Gods-’

dienfi, die alles dat voor Chrií’cus komí’te in de Hebreeuwfche Taale

was befchreven , te boven gaan , heeft ‘Chriftus eerí’t aan fijn Apoí’rclen

in de Syrifche Taale bekend gemaakt, en daar na in ’t Grieks laten be.

fchrijven. Het is veel waarfchijnelijker dat de Geloovigeinden Hemel de

Taale der Engelen, daar van Paulus gewaagd I Cor. 13. r. fullen fpre.

ken; dewijle den Heere Chriítus uitdrukkelijk fegd , datfe fullen wefen

als de Engelen. Ja het is tevermoeden , dat gelijk God in de eerí’te Schep

ping den menfeh een Taale heeft ingeílort en in ’t begin des Euange

liuins verfcheide Тaalen heeft mede gedeeld, hy ook alioo in den Hemel

haar een nieuwe Taale fal byfetten ; die mogelijk alle andere in Sin-rijkheid

en ligtigheid van uitfpraak fal overtreffen; beílaande , na de meening van

Efpeires , alleen uit een-Syllabige woorden , die yder een Sinfpreuk zijn , ge—

lijk de woorden voor Beltzazar aan de Wand gefchreven. Dog nadien
defe faak in Gods vrye wille bef’taat, foo kan daar van niet fekcrs be-

paald werden , en wy en moeten ook niet wijs willen zijn boven ’t gene van

God geopenbaard is.

Voorts feggenwe dat de Hebreeuwfche Taale met regt de Moeder al

1er Taalen mag genaamd werden; niet om dat juif: alle andere Taalen

daar uit zijn voortgekomen , maar om datfe ten minf’ten de ecrite en oud

Re van alle is. Ook blijkt de volmaaktheid defer Taale uit de Surverheid

en uit de kragt en Cierlijkheid der woorden: want fy heeft geen ver

menging van vremde woorden: {у leid haar woorden niet afuit de Wor.

tel—woorden van andere Taalen: maar alle, ten minfien de meefie haarer

werk—woorden , befiaan uit drie Letters , zijnde een volmaakt getal , heb.

bende een voomaame beteekenis , van welke al de andere aardig werden

afgeleid. Sy drukt ook de faaken foo gevoeglijk uit, dat geen andere

Taale met haar daar in te vergelijken is. Ook geeftfe door de verfcheide

buigingen der werk-woorden de verfcheide beteekenis foo kort te kennen,

datí‘e de t’faamí’telling der Grieken en Latijnen ver overtreft: dewijle

’ defe Taalen veel meer Letters en Syllaben of woord-grepen noodig heb

Nut der

Н. Taalcn.

Bybel ver

klaardcrs

behoorden

in de H.

Taal Ест

wel ervaren

tc zijn.

ben dan de Hebreeuwfche; die ook haar eigen Cierlijkheid heeft, die

in geen andere Taale uit te drukken is of daar in kan overgaan. ` Daar.

om fegd Lutherus: De Hebree’uwfehe‘ Propheten te doen jjìreken in het

Duitfeh zĳ” in een andere Taale, i: fiìo ‘veel als ofmen den Nagtegaalfĳn’

fietgefang deed verlaten , en dwong als den Koe/wel: te roepen.

Voorwaar de nuttigheid en de regte kennis der Hebreeuwfche Taale

is feer groot: dewijl de verklaaring der Goddelijke Verborgentheden ,

uit geen ding foo wel kan gehaald werden, als uit de kennis der Grond—

taalen. Daarom behooren de gene die aan andere defe Verborgentheden

fullen verklaaren, niet ten minl’ten eenige, maar groote kennis daar van

te hebben. Hoe ongerijmd ís’et niet wel, dat een Gefantde geboden fijns

Konings niet en verilaat, en dat hy felfs een Tolk noodig heelt. Van The—

mifiokles werd verhaald, dat hy willende yts van de Koning der Perlen

afeifchen en met hem {preken , hy een Jaar belteed heeft om de Perli

fche Taale te leeren , op dat hy geen Taal-man foude noodig hebben.

Voorwaar, de gene die alleen vertaalingen gebruiken , zijn niet een hair

beter dan het gemeene Volk, die geen toegang tot deHeiligdommen

hebben: Maar die de H. Schriften in de Grond-taale veritaanJ die zijn

als de Prieí’ters, hebbende vryheid om felfs de aldergeheimíle vertrek

ken
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“adlls’ 14011- ken te doorfnuffelen. `Daarom feide Luther, dat hy fijn kleine kennis van

s wat уши de Hebreeuwfche Taaie, met al de fehatten der gantfche VVeereld niet

lelijke (103 verwiffelen wilde. De Hebreeuwfche Taale is niet alleen noodig om de

HUM@ Tule verfcheide lefingen te onderfoeken, maar ook om dat in de felve fom

lU“ ApOflClen tijds wel een woord meer ofdubbellinnig is offoo fchijnd (want wy en то.

ICÁ'SIjíiteiiÍie. gen die .joden низ: toeí’cenin¿ilen`,/v wellîe leggen datkde Н. Schrift Lxxr I.

en mede linnen kan li'den ’t ene e ertaa er in een en ele fin heeft vertaald.

‚lullen fpre. Egter kan ’t gebeuren за: beide beteekenilTen , om reden die een overfet

{ill/cn wellen ting paíTeiì , moeten behouden werden. In tegendeel gebeurd het dat een

trilt Schep. woord in de Grond-text maar een bepaalde beteekenis heeft, ’t welk de

Тез Euange. Overfetter dubbelfinnig vertaald: by voorbeeld Pfal.‘ по. ;.NE1>A30TH

den Hemel hebben de Grieken overgefet, Het Begin/èl ., ’t gene volgens Walton

iin-rijklieid beter fonde zijn, De Heerfi/aquqye, dat wy Yollìus laten verantwoor—

‚шилат den. Vorders de woorden , die in de Grond-taale klaar van beteekenis zijn ,

”(1911185- werden fomtijds duiíter overgefet: gelijk de Spreekwoorden , en woorden

)Og nadien die aan eenige konfi: eigen zijn, of die van ergens werden overgebragt ,

1 и . ’t ene in andere Taalen foo niet elukken wil; waar van w veele voor—
ltl‘u‘s Ье- g . ‘ g .. . У .
’tgenevan beelden m ‘de Bouw—orden van Salomon en de befchrijving van fijn prag-r

tigen Tempel, beneífens de Gefigten van Ezechrel fullen ontwaarworden.

loeder 2]— Daar zijn nog veel andere voordeelen in defe Taaie: die dit ook eigen heeft ,

e Тайги datfe ligtelijk kan geleerd werden, a in een tiende deel tijd welk vereifcht Hoe kor;

‚ d- werd tot het leeren der Griekfe of Latijnfehe Taale. Twee ofdrie Maan- ЁЁЁЁЁЩЬ:
{дана den fegd Amama, zijn genoeg om een tamelijke kennis van die Taale 'ruiken

um el te verkrijgen, en daar werd geen Jaar vereifcht om alle delfelfs moeje- дыша

een lier' lijkheid te boven te komen. ` . _ worden'

¿ehm ’ Het fal mede niet onvoegfaam zijn eenige dingen hier by te voegen , no—

’11- nde de oude Hebreeuwlehe Letteren envan de bygevoegde Puníten of

1: Ik ank-ftippen. Het is ’t gemeenf’ce gevoelen der Geleerde, dat de Let—

“Erden teren, diemen Samaritaanfche noemd , met welke ook de Samaritaan»

да?“ fche vijf Boeken Moíis in de Bybel, diemen de Родиона noemd , ge»`

Cbüdc drukt {taan , de ecrite Letteren der Hebreen zijn geweelt, met welke de

zen?“ э Wet en de Propheten oorfpronkelijk gefchreven zijn : en dat defelfde aan de

[CWUIC Samaritaanen en Joden voor de Babylonifche gevangenfchap gemeen zijn

5; Щ" eweeít: en dat Ezdras , die de Heilige Boeken na de weerk‘eering uit Ba‘

Ё, d“: Ее! heeft overfien , defelfde met Chaldeefche Letters, de Joden doen Нос de

рш— bekender, heeft herfclireven , en de andere Letters aande Samaritaanen ,

‘21 1??? die dejoden erger als Honden hielden , heeft laten blijven: om alfoo te be- шлаки en

v/_ff/1l' toonen foo eenige willen, datfe niets met haar wilden gemeen hebben.

’ Jofephus Scaliger houd aan dit gevoelen der oude Letteren feer vail, en plaats ge

Tagle vaard heftig uit tegen de gene die het tegendeel beweeren. En waarlijk hy

1511, en Raat in dat gevoelen niet alleen , maar vind fig genoeg daar in onder— '

‚nd‘ fieund , van Voílius, Drufius en veel andere Mannen van naam; alhoe‘

¿Cn welfe billik tegen fpreken dat Ezdras defe verandering uit haat tegens

van ‚de Samaritaanen fou gedaan hebben 3 alswe nader fullen lien.

img Dog nadiender ook geen Geleerde Mannen ontbreken , die hetftrijdige _

бе— gevoelen voorí’raan(oordeelende dat de hedendaagfche Lettersdie vierkante

Ĳ genaamd werden, de oude Letteren van Mofes zijn , met welke de Wet

u; en de Propheten gefchreven zijn) foo fullen wy de voornaamfie dringrede‘

д. nen die het tegendeel fchijnen te bewijfen , gehaald uit de oude Opfchriften

»I der Hebreeuwfehe Sikelen, als ook uit de Schriften der Joden en Chri

7 flîenen , voortbrengen; en daar na op alle de tegenwerpingen antwoor—

1 den. De ecrite en voomaamlte Reden dan voor de Samaritaanfehe Leu

K 2 ters’
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ters is ontleend van de Opfchriften der oude Sikels en Pemn‘ngen, die

voor de Babylonifche gevangenfchap gemunt zijn, ja felfs voor de af."

fcheiding der X. Stammen‘, gelijk beneden blijken fal uit de opgegrave

Puin van jerufalem. Al defe Opfchriften beí’taan uit Letters, die de he—‘

dendaagfche Samaritaanfche feer na gelijk zijn. En al defe Sikels wegen "
even vier Dragmen, gelijk Jofephus van de Sikkels fijnes tijds ook fegd.

Aan de een zi'de hebbenfe de Goude‘Kruik metManna: op fommige is de

Ядер/9 en de «llc/ain beneiïens andere Lees-teekenen , met dit Opfchrift in

Samaritaanfche Letters, DE SIKEL VAN ISRAEL. Aan de andere zijde

de Roede van Aaron dragende Amandelen met dit Opfchrift in Samaritaan

fche Letters, HET HEILIG JERUSALEM. ’ Andere Penningen hebben wel

een verfcheiden Opfchrift, dog ook met Samaritaanfche Letters; waar

van wy de af—beeldingen , ‘ beneffens eenige andere bedenkingen daar o—

ver, korts hier na fullen by brengen. Arias Montanus een i‘oodanigen

Penning verkregen hebbende, hield defelve in groote waarde, als die

hem ontrent het Gewigte en Munte der Joden veel ligt heeft verfchaft.

Poítellus, tot verwonderens toe in de Taalen afgerigt (niet tegcnítaande

hy in fijn Ouderdom door de Rabbinifche fotternyen betooverd wierd)

heeft de felfde agting voor die Penningen , en fegd dat de Joden',

die de Samaritaanen als de peil haaten, defe Penningen daarom hoog

waarderen , om- datfe als een gedagtenis zijn van haar voorgaande

bloejenden {laat , en gemunt zijn voor de affcheuring der 'I‘hien

Stammen’; dewijle die Penningen in de Puin van Jerulalem werden‘

gevonden , en het bekend is, dat de Samaritaanen t’federd de affcheurin

niet te Jerufalem, maar op den Berg Gerazim hebben geofferd. Ook

hebben fy jemfalem niet voor de Heilige Stad gehouden, nog ooit Ье-д

feten. Vorders blijkt uit een ander Opfchrift, DE SIKEL ISRAELs ‚

datfe gemunt zijn doen de naam ISRAEL nog gemeen was aan al de XII.'

Stammen: als ook uit het eenvoudige maakfel der Letteren, van welke

de hedendaagfche Samaritaanfche Letters allenskens (om rafl‘er te fchrij

ven) fchijnen afgeweken 5 alswe aanflîonds in een Vertoog-fchetsjefullen

lien. Eindelijk werd fulks ook hier. uit beveiligd , dat die Penningen van

verfcheide luiden, en op verfcheide tijden gevonden zijn. Behalven defe

reden , die de aller flijflinnigí’te behoorde over te halen , hebbenwe ook

nog het getuigenis der oude Chriítenen en Joden by te fetten. Van de

Chriítenen behoefd niemand bygebragt dan Eufebius en Hieronymus, ‘

dewijle fy de Geleerdí’te zijn van die tijden , en niemand der Oude’ het

tegendeel heeft voorgefield. Eufebius fegd: Ezdrm‘ ù de aldergeleerd_

ße Meefler 'van de Goddelĳke Wet der joden geweĳi, die uit degevangen

fehap zĳn weergekeerd: Hy ’werd делу de Goddelĳke Sehrz’fì‘en 'van bui—

ten opgefleld te hebben, en op datje met de Samaritaanen niet enfòuden ver—

mengd werden, de youd/¿he Letters rveranderd te hebben. Voorwaarde

tegení‘crevers verfinnen veel dingen om de kragt van defe getuigenis te

ontwijken, dog fonder grond. Hieronymus fpreekt nog klaarder, feg

"gende: Het is fiber dat даёт/‚г andere Letters heeftge‘uonden, namelĳk

die up' nu hebben: daar tot die ty'd de Samaritaanfche en Hebreenwfihe

Letter: defi’ĳde zĳn geweefi. Dog het gene hy fegd van ’t vinden der

Letters, moet alleen in foo een fin opgenomen werden, dat hy die Let—

teren flegts eerít onder de Joden ingevoerd , maar niet geheel nieuw ge—
vonden heeft. Het felfde gevoeld ook den Eerwaarden Licda.y

De Talmudiflen en de laatere Rabbinen Remmen dit mede toe‘: Want in

den Babylonifchen Talmud, Tracî‘. Sanhedr. Serf?. 2 . leeítmen het volgende:
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ln den beginne is фас! де Wet in Hebreeuwfih gefehrift en inde Heilige

Taale gegeven .- Daar na in de dagen ‘van Ezdra’: ¿je haar gegeven in де

¿wfg/ehe Schrift, en in де Sjrĳi‘he Taale : daar nahebben de Ifi‘aeliten

тег/шит де Ajfjrifehe Schrift en де HeiligeTaale, en hebben aan де onge

leerde , de Hebreeu‘ufihe Schrift en de Cloaldeefehe Taalegelaten. Wie zĳn

defe ongeleerde .? R.Chafda antwoord _, де Cuth‘e‘en. En welke zr de Hebreenw

jche fobrift? (Даша antwoord wederomJ De Libona’a’fife/orifi’. Door de

Libonœœfe Schrift verfiaanfe de Samaritaanfche; en doorde Cuthœœnde l

Samaritaanen , nogtans moet dit alleen maar foo ver werden uitgefirekt , dat

Ezdras de Schrift in de Hebreeuwfche Taale , dog met Chaldeefche Letters 514m

heeft gefchrevm. En van dit gevoelen zijn de oudfle en de vermaarlte heden *gfêtcgîift

daagfehejoden 5 alhoewel fy eenigfinds onder den anderen verfchillen: want in 'fl-1C? ь

daar zijnder , die meenen dat de Chaldeefehe Letteren voor de Babylonifche

gevangenfchap , en felfs al ten tijde van Mofes foudenin gebruik zijn ge— дести

weeiì; om de Heilige dingen te befehrijven: dog de Samaritaanfche voor

den gemeenen en dagelijkfen omgang: en dat Ezdras de ecrite ook fonde

hebben gemeen gemaakt д ’t welk een enkel verfierfel is; alhoewel’er

Kircherus ook fijn Zegel aangehangen heeft. Soo brengen mede eenige

Rabbinen en Chriflzenen tegen de voorgaande dring-redenen in, dat de

Schrijf-wijfe met welke Ezdras de Heilige Boeken heeft gefchreven , A

scHoU nlTH genaamd werd , niet van AiTyrien, maar van ASCHAR Gelnkjìzllg

тал/ат ; om dat defe Letters foo deftig zijn, datfe alle van malkander

verfehillen en niet te gaar hangen: dog dat is een ydel voorwendfel 5

want daar en is geen grond om dat woord 1n dien fin te nemen. Vorders zijn ‚

egter verfcheide Letters malkander heel na gelijk , en het is ook feer blaauw,

daarom eenige Letters Gelukfalig of Heilig te noemen. Ten anderen

werd tegen de voorgaande dring-redenen ingebragt , dat’er tweederlei

Taale by de joden voor de Babylonifche gevangenlehap foude in gebruik

geweefl zijn :` dog fulks werd wederom fonder eenige grond voorgewend 5

dewijle niemand onder d’oude daar van gewag gemaakt heeft, en ’t te

gendeel fal haalt nader blijken. Dog wy moeten nog eenige anderedring

redenen der tegenllrevers kortelijk overloopen. Eerft werd’er voortge- ’ ’

bragt het getuigenis der Oude en laater Rabbinen , die ontrent de faaken van

haar Volk by vele groot geloofverdienen. Dogwy antwoorden i Dejoden „Её:

zijn niet ligt -te vertrouwen ontrent faaken die tot de eere van haar Lands- dingen die

volk [trekken , dewijlfe niet ontfien alles te verfieren. Zijnde daar-en—bo- K’r‘ctîälhf

ven ook door de meenigvuldige verlh'ojingen , Vremdelingen in haar eigen met ligt ge‘

Gefchiedenifl‘en geworden. Te meer dewij le de deftigíìe onder haare Rabbi— mijl W0"

nen met ons van een gevoelen zijn. Men brengd ook eenige Penningen voor

met Chaldeefche ofhedendaagfehe Hebreeuwfehe Letteren befehreven. En

fegd Sehikhardus ook foodanige gefien te hebben , geí’cempeld met de naam

en af-beelding van Salomon aan de een zijde, en aan de ander zijde met

den Tempel; gelijkwe aaní’tonds verbeelden fullen; daar Kircherus een

grooten knoop tegen ons gevoelen medemeend toe te halen. Dog daar op

diend voor aftot antwoord , datwe niet ontkennen dat’er Penningen met de

hedendaagfche Hebreeuwfche Letters konnen geflagen zijn na de Baby‘

lonifehe gevangenfehap , hoedanige wy felfs meenen geilen te hebben. Dog

dat ftrijd geheel niet tegen ons gevoelen. Wat belangd de Penning daar rSalo- PVM??

mons naam en af-beeldmg op Praat , hoedanig eenen , Walton fegd gehad te ‚jä‘g‘a‘á

hebben 5 het is openbaar, dat die verfierd en nagebootfiis, dewijle dejo‘ mom ‘

den ongeoorlofd was eenig Beeld te maaken. Gelijk’er ook een Heiligen

Sikel , met een Wiero ok—vat , en Amandel—Roede met AíTyrifche of

K 3 hc‘



78 Voon-BEREIDSELs тот DE BYEEEsenE WYsHEmÃ I. Boek.

i

hedendaagfche Hebreeuwfche Letteren gefien word, gemeenelijk Voor

den Silverlz'ng genomen, voor welker dertig, de Geld-fugtige Judas

lijnen Heere verklikte, Math. 26. 15. Zach. п. vers 12. 13. Ьу Kirche».

rus den Sikel des Heiligdom: genoemd. Als mede nog andere daarwe

terí‘cond van fpreken fullen. Gelijk onsook hier na fal te onderfoeken flaan

of Judas juill dertig Silvere Penningen van dufdanigen Munt , en niet mo.’

gelijk andere die alleen de waarde van dertig Sikels uitmaakten , heeft ont—

fangen. Ten derden haalenfe een bewijs uit eenige Opfchriften van Graf.

fieenen, hoedanige de fabel—agtige R. Benjamin, die geleefd heeft ontrent

het Jaar 1 170. in fijn Reife verhaald. Want hy fegd de Graf-{leden van

Abraham, Ifaak en Jacob, als ook van Sarah, Rebecca en Lea gefien

te hebben , befchreven met de hedendaagfche Hebreeuwfche Letteren.

Wy antwoorden dat defen Schrijver feer beufelagtig is: gelijk de Heer

I’Empereur in fijn aanteekeningen over hem ondekt heeft. Ook fegd Ben‘

jamin niet dat de Opfchriften waaren gefchreven met de hedendaagfche

Hebreeuwfche Letters, maar dat al de Graf—{leden waren verzegeld met in‘

gefnede Letters. Maar indienfe al gefchreven waren met foodanige Letters ,

wie kan ons verfekeren , dat fulks ‚niet en is gefchied van de laatereJoden ,

die gewoon waren de Graaven der Propheten te vercieren, en geduurig

wederom nieuw te overplaalteren; gelijk de Saligmaaker haar dat aardig

onder de neus duwd, Matth. 23. 27. 29. Ook en fegd hy’niet dat dele

defelve Graf-Reden waren, der gene welkers naamen fy droegen, maar

dat de daar woonende; Chriflenen die hebben opgeregt om de Reifigers

te toonen , en veel Geld daar voor afte prachen. Seker indien die Graven

van oude tijden daar geweeí’t waren, de Joden fouden daar van gewaagd

hebben. Daar werd nog een dring-reden van de {еще kragt gehaald uit

R. Mofes Schim Toff, die geleefd heeft omtrent het Jaar 14.80. hy

fegd in Spaanjen te Valencien geilen te hebben het Graf van Амман

den Koning van Juda, op de top eenes Bergs, met dit volgende Op

fchrift in de Hebreeuwfche Taale en Letters op een Steen ingehouwen:

GEEFT GEWEEN,MET EEN BITTERE STEMMEĲAN Gon WEG GENO

MEN ZYNDE. Het overige is uitgefleten door de ouderdom. Dog aan ’t

einde ßaat het woord ‚AMAZIA. Van defe Graf—{lede heeft Villalpandus

een lange befchrijving gegeven; en alhoewel hy het Opfchrift een wei—

nig anders verhaald , egter blijkt uit de over-een-komít des tijds en der

plaats , dat’er defelfde Steen is. Villalpandus voegd’er by dat defe woor

den met Hebreeuwfche Letters op een Graf-iteen Ronden: DIT IS DE

GRAF-STEDE VAN ADoNIRAM DE DIENAAR DEs KoNINGs SALOMON,

DIE GEKQMEN ls OM SCHATTING TE VORDEREN, EN GESTORVEN Is

DEN DAG . . . . i . Het overige is door de tijd uitgeknaagd. Dog hoe

kragteloofen bewijs uit foodanigen verhaal genomen werd is ligtelijk te

fien: want de naam AMAzIA is immers niet alleen eigen geweeí’t aan de

Koningen van Juda. En wat gemeenfchap is’er ook geweeíl tufl‘chen Ju.

dîea en Spaanjen. Het is waarfchijnelijker dat ten tijde als de Maurita—

nen in Spaanjen heerfchten en veel Joden daar heen vlugten, dat daar

een Jode begraven is, de Dienaar van een Mauritaanfchen KoningAMA

ZIA genaamd. Het gene vorders van Adoniram daar bykomd is open

baar valfch, en ftrijdig tegen de H. Schrift, die getuigd dat, Adoniram

van Rehabeam gefonden om de afvallige te [tillen , gefleenigd en te

 

Adenium Sichem begraven is. Vorders , hoe foude dog Spaanjen aan Salomon

linnn. gene dat God Exod. 36. 37. belafi op de Goude Plaat aan ’t hoofd

12.

Cijnsbaar zijn geworden? By defe Opfchriften werd nog gevoegd het

des
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des Hoogenpriefters. te fchrijven ‚ namelijk de naam JEHOVAH: daar о

wy feggen, dat’er geen blijken zijn, dat die naam met de hedendaag

fche Hebreeuwfehe Letters ooit by d’Oude Hebreen gefchreven is. En

hoemen die eertijds met Samaritaanfche plagt te ‚fchrijven , vertoonenwe

hier in de volgende Vertoogíchetfen.

500 werd ook uit de Figuur of Letter-trek nog een andere dring-reden

tegens ons opgehaald, namelijk uit de plaats Matth. 5. 18. daar Chri.

fius fegdf dat’er met een JOTA nog Stip van de Wet fal voorb .

Daar uit men beíluit , dat de yad de kleení’te der Hebreeuwfche Letters

is: ’t gene in de hedendaagfche Hebreeuwfche Letteren wel waaragtig is 5

dog geenfinds in de Samaritaanfche , daar de Jon eerder een van de groot.

йе Letters is. Defe dring-reden houd Schik—hardus voor de voornaamfie,

en beíluit daar uit, dat de Samaritaanfche Letters by de Joden niet in

gebruik en zijn geweeit. Dog het is te verwonderen dat veel luiden foo

grooten gevoelen van dat bewijs hebben , nadien het de faak , tegens welke

í‘y aangaan, in het nnnfl: niet en wederlegd: want geiteld zijnde fonder

datwe nogtans fulks behoeven toe te йаап) dat Chrií’cus gefproken heeft

van de kleenfle Letter van ’t A в с. foo kan daar uit ten Ьоовйеп geno—

men, niet anders bcfloten werden, als dat de Ïadde minflze is geweeít

onder de Letters, die doen ter tijd by de joden in gebruik waren 5 ’t ge

ne niet geloochcnd werd. Vorders brengen die luiden ook tegen, dat de

TAU , volgens het getuigenis va‘n Origenes en Hieronymus, eertijds ~de

gedaante heeft gehad van een Kruis (van ouds by de Egiptenaars het

Waarteeken of Symbolum van ’t toekomende leven foo Lipfius wil) dog

de hedendaagfche TAU heeft daar mede niet de minllie gemeenfchap.

Daar op geantwoord werd , dat die verandering is gefchied door de ag

teloosheid en haafhgheid der Schrijvers. Ook werd’er nog tegengewor“

pen, dat de Mem Ueíloten voorkomd in ’t midden eenes woords , Ef. 9. 7.

en Open op ’t einde eenes woords, Neh. 2. 13. daar indejoden alsook

fommrge Chriítenen, groote geheimen wetente vinden. Grotius antwoord

benefïens veel aanfienlijke Godsgeleerde, dat fulks еегй gefchied is door

agteloosheid der uitfchrijvers, en dat de Joden in ’t vervolg des tijds

daar in verborgentheden hebben gefogt. Daar werd nog een tegenwer-

ping gehaald van de Stcene Tafelen der Wet, die na het feggen derjo—

den foo zijn befchreven ветвей, dat de Letters dwars door de Tafels

heen waren gegraveerd , en foo Wierde de gefl0te Mem , als ook de Sar/zerk _,

geen í‘teuníel hebbende, door een wonderdaad Gods in de Tafels valt

gehouden. Dog indien de Wet met Samaritaanfche Letters had gefchreven

~ geweeft , foo fouder geen gelegendheid ветвей zijn tot dit wonderwerk.

Maar daar is in ’t minít geen grondvell in de H. Schrift, om foo een
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wonderdaad in de Letteren der X. Woorden te verfieren. Eindelijk bren“ ‚

genfe ook nog een tegenwerping uit het woord VAVIN (Haaks/eens) foo

genaamd van de gedaante der Letter Van , Exod. 27. 10. 1 I. En daar;

om meenenfe dat de Vau ten tijde van Moles defelfde gedaante heeft ge

had , als hedensdaagl‘ch. Wy antwoorden dat’er geheel geen blijk in

die plaats is die ons fulks kan doen gelooven; want Mofes liet daar niet

op de Hebreeuwfche Í/.au , die mogelijkaaneen ander veel eer een Spijker

als een Haak fchijnd te verbeelden. En indien hy al op eenige Letter had

ge.oogd‚ foo fou fy mogelijk beter op de Samaritaanfche Vau konnen ве

рай werden. En wat aangaat het gevoelen van Fullerus, dewelke tegenwer

dat de groote meenigte der joden veel makkelijker haare Letteren hebben

konnen bewaaren , als de weinige Samaritaanen in een enge hoek der wei;

re

Fulleru's

gevoelen

Wederleid.



80 VOOR-BEREIDSELS тот DE BYBELSCHEWYSHEID. 1. Boek.

reld befloten: daar op {eggen wy , dat het gefchil niet en is , wat’er konde

Нос lang gefehieden , maar wat’er waarlijk gefehied is. Dejoden hebben haare Let-l

ilîaiciti’m ters van Mofes tijden tot op de Babylonifche gevangenfchap meer als

bewaard duifend Jaaren bewaard: en {y foudenfe langer hebben konnen bewaren ,

мы“ indien ’t Ezdras haar Overí’ce , dienfe een tweeden Mofes noemen, niet

en had goed gedagt defelve te veranderen,‘ niet door nalatigheid of lull:

tot nieuwigheid, maar gelijk fommige meenen, om andere oorfaaken;

Waarom namelijk eerlt, om dat de _loden in haar t’Seventigjaarige gevangenfcha

fjjgĳjgd_ alreede aan die Letters gewend waren. ‘Ten tweeden tuflthen de Joden

ficheLetters en Samaritaanen was een doodelijke vyandfchap, foo dat de gene die

flërêädem met een Samaritaan brood at, al foo feer fondìgde als ofhy Swijnen vleefch

had gegeten. Ten derden, defe verandering is niet fonder Gods byfonderc

vooríienigheid gef’chied, om aan te wijfen, dat de tijd van de Meflias

aanftaande was, die alle Volken de genade en waarheid foude verkon

digen: aldus gevoeld en fchrijft de geleerde Walton. En het fou onfes

agtens ook genoegfaam zijn tot bewijs van de oude en eerlte Hebreeuwfche

Letteren , indienwe ons onder ’t aanbrengen van fijn gevoelen niet verpligt

en hadden, ook een weinig van die Penningen, welkmen van overlang

elkander voor waare Oude en oorfpronkelijke Geld-munten der Hebreen

in de hand eítopt heeft, te fpreken. Daar ons dan ook in ’t voorbygaan

nader fal t’onderfoeken {taan , of Ezdras de eerlte Hebreeuwfche Lette

ren , uit haat tegen de Samaritaanen of ‘om andere reden in Chaldeefche

veranderd heeft. Laat ons dan voor een oogenblik van ons dus ver be.-l

treden voetpad ter zijden afgaan, en befien welke en hoedanige Pennin

gen ons van de Geleerde tot beveftiging van ’t een en ’t ander, Ja {elfs

van de tegenf’trijdige gevoelens, worden bygebragt; op datwe uit foo

veele onfekerheden , en bedwelmde giflingen waar mede elk het fijne

poogd Praande te houden , ten miníten fchemeragtig , de Oudheid der Sa—‘

maritaanfche Letteren by de Hebreen , boven die der Chaldeefche mo

gen fien uitblinken. En hoedanige bedriegerien en miílal’tingen foo in ’t

maaken als in ’t aanbrengen deroude Penningen nu en dan gepleegd zijn , dat
fullen wyl hier en daar, en voornamelijk op ’t einde van defe verhande—

ling, in d’opmerkelijke reden van een doorfigtig Man en lang ervaren

Penning-verklaarder aangewefen zien.

l?= Oud‘ ’ Het is feker datmen in de Oeffcn—plaatfen en Studeeròkamers vande groot.

2:32; с" Pre Liefhebbers der Oudheden , verfcheide Silvere en Koopere Pennin.A

geleerde gen ‚ met Hebreeuwfche Opfchriften vind , die den naam van S1 KELS in

mm“ de wandeling draagen ; en de geleerdí’te Schrijvers pronken ook met der

vanouds felver afbeeldingen dikwils in haare Boeken. Onder welkmen die van

mi gfâcàe Villalpandus , Waferus _, Kircherus , Morinus , Walton _, Hottingcrus

Hebreeuw- en eenige weinige andere, als de voornaamíl‘e fou konnen {tellen— De fel

ve Kircherus Profr in fijn Egiptifchen Oedipus feer op den goeden voor.~

raad defer Heiligdommen, welke fijn Bondgenoot Villalpandus eertijds

uit Spaanjen na Костел bragt. Als mede die welke te fijnen tijde in de

Juweel‘kaíïen van de Heeren Gualdi , Angelomi en Gotthofredi bewaard

wierden. Onder welke mede eenige zijn die Rabbi Salomon Azubi uit

у???“ d’Ooíterí‘che Landfchappen mede gebragt heeft. Dog dat dien neeríti

chcms‘iï’t gen Schrijver , ongemoeid het bedrog dat aan fommige gepleegd is,

ggfs?" meend , dat foo wel de Hebreeuwfche Penningen diemen onder defelve

bmuwrchc met Chaldeefche Letteren , als met d’oude Samaritaanfche liet, in есть

Penningen. lei tijd {ouden geflagen zijn, en geenfinds de verwifl‘eling derjoodfche

Letteren na de Babylonifche gevangenfchap betoogen konnen , fulks

‘ dunkt
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dunkt ons geen gevoelen , dat op de grootfie waarfchijnclijkheid egrond‘

veil: is. Dog laat ons hem in ’t verklaaren van defe Penningen Ёпз ЬоЬа

ren {preken , en het (al uit het gene wy onder de befchouwing van die

af—beeldfels hier en daar fullen in agt nemen , openbaar worden , waar het

hem, en die hem te onbefonnen nawandelen, haperd. Dog het gene

van de benaamingen der Hebreeuwfche Sikelen , en haar gewigt en gebruik

te feggen valt , moet op een andere plaats uitvoeriger afgedaan worden.

Tot ontleding dan van de Opfchriften en Sin-teekens, diemen hier 1. soun

op den Penning van de eerlle foort onfer Vertoogfchets afgebeeld fiet , Бишь“

diend aangemerkt , dat de Letteren foodanig t’eenemaal Samaritaanfch penningen.

zijn, datfe felfs van de nog hedendaagfche Hoofd—letteren nauwelijks

verfchillen. Men leefier op .d’eene zijde, ISRAEL SCHEKEL , op d’ande—

re, KEDOSCHA IRUSALEM , Sikel Ifraels 5 Heilig fern/klem; De beeld- Haar

nis op d’eeríte zijde des Pennings, vertoond de fchets van een opene beeldnis en

Kruik, Emmer of Vat, dat een volle Maat of Homer Manna hield, 09mm"

in navolging van die Kruike, welke in de oprigting des Tabernakels,

door de beforging van Moch, in het Heiligdom voor Gods aangeíigte

belaít wierd te fetten, tot bewaaring’voor de Ifraelitifche geflagten 5 vol

cns Exod. 16. 33. De Letter F. (of liever die de í‘weem van onfe F.

Ëeeft) welke boven ’t gemelde Vat gefien word, is defelve van de He

breeuwfche Letter к Aleph , en beteekend den Eerfien en Volkomen Si

kel. Op ‘d’andere zijde moetmen fig de Amandel bloejende Roede van _En Ведий—

Aaron verbeelden, door welke het God behaagde , het Prieflîcr-ampt ‘Ëflîd‘r‘

aan fijnen I—luife opentlijk voor den Volke te wettigen en vait te maaken.

Num. I 7. 8. En dat beide defe Hieroglyphifche of Heilig-verbeeldfels ,

geen andere Sin-beduiding hebben, fulks beveiligen ons ook de meelte

Joden. Onder alle welke getuigenifl‘en wy alleen die van R. Ramban

hier niet en mogen agter houden. Den {elven fchrijft , In Perufeha Mifim’,

defe opmerkelijke woorden: Ik hebbe fegd hy, te Авто, dat is Ptola- meerkeá

mais, in de handen ‘van de Oud/len des Lands, een Silvere Munt geben, “ЩЁТ—

die Zegels-gevegt gedrukt was. Aan de een зуде fizgmen de Beeldni: van Ёаьы

een Boom—tak met Amandele’n , en aan de andere degelĳkenis ‘van’een Kruik Rmb“

of Fles. Aan beide zĳden was een Letter—kring duidelĳk genoeg uitgedrukt.

Deje aan de Сиг/мел vertoond, wierden ddnjt'onds gelejen : ‘want het was стыд

Hebreeu’zefeh gefehrift, waar ‘van de рту/дам bj de Cut/omen overge- Маш?"

bleven is; gelijk verhaald ‘word д in Sanhedrin. En lajèn aan de eene ËÎmÎmÎ‚_

zijde, SiKiîL DER SIKELEN , en op het rugge/tuk,]1-;RĲSALÈM DE Ны- 1'5'15 «nd

иен (of als andere vertaalen , ’t Heilige Jerujìzlem) if] fiiden ook dazfl’ AÎryîi‘Èäcc

d’eene verbeelding hielden voor de bloejende Roede ‚Дают, en de andere Koning

voor de Kruik met Manna. Dit fegd kamban. Daar is nog een í’tuk van ¿ggg?

een Samaritaanfche Hillorie , in de Vatikaanfche Boek‘zaal, daarin ook immens..

dit met d’oorfpronkelijke Letteren geleí‘en word: Wy hebben nog eenige 1K0“ ‘7'

overgebleven Munt’Penningen , met òamaritaanfehe Letteren, van de Ко

ningen Ifrael: geflagen ,‘ die de Roede Ламп: ‚ en het Vat met Manna niet mmm-l

onkenbaar in haaren Stempel latenßen. Hier uit befluít Kircherus, dat géïëìlzïuâ.“

dcfe Silvere Penningen geflagen zijn van de Koningen lfraels, ter tijd

als de fchrijf—wijfe der Samaritaanfche Letteren algemeen was. Dog ge‘ Катег

lijk dit feer voordeelig aan ons voorgeltclde gevoelen is, foo ílrijd het

egter tegen ’t geen gemelden Autheur kort hier na poogd te beveiligen.

het is ook foo feker , vervolgd hy verder, dat defe l‘enningen geflagen en m: ¿im

. niet uitgegraveerd of gegoten zijn , dat al de gene die het fouden meenen te Penning

konnen loochenen, fekerlijk fouden betoonen, datfe de geflagene, van de ÎÎSÎËÏËÏ

gC‘ ten is ш.
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gegote of op een andere wijfe gemaakte Penningen, nieten weten teon

щит“; derfcheiden. Maar ik houde dat het Vat met Manna, beneflË‘ens de Roe-—

“Реши“ de Aarons , te gelijk met de {tempel van ’t gemelde Opfchrift , door de‘

Êïïseledc Koningen IfraelS‚ tot dien einde zijn ingedrukt geworden, op dat de

“ml—"mm Hebreen door het dagelijks befchouwen van defe gewoonlijke Land—

munte , indagtig fouden zijn de weldaden Gods, die haar xL. Jaaren in

andere Si’ de \Voefiijne met Hemels—brood gefpijlt, en door vele Wonder-teeke:

älîídîí nen tot fijn’ Volk en Prieí’terdom beveiligd had: en voornamelijk datfe

Мне Ъспе- behoorden tot het Burgerfchap van ’t Heilige Jerufalem, daar fy den

’Ïi‘dcrä-cn Tempel en waren Godsdienlt als een band van haare Republijk hadden,

iii. hĳ! . afgefonderd uit alle de Steden van de Weereld. En gelijk haar alle defe

гага“? dingen , als fchaduwen en voorbeelden overgekomen zijn ; foo gelooven

focäîdg fommige , dat in defe verbeelding des Sikels, geenfinds den Heerejefus

Wíc‘dm' Chrillus en kan vergeten worden, die den waaren Hoogenprieíler en

ofyefus het waaragtige brood is dat uit den Hemel nedergedaald is 5 welken eeu

‘Èîsdâxfë wigen Prieíler eens om vijf Sikelen in den Tempel gelol’t, onfen Ver

de Pcnnin- loller en Randfoen voor onfe fonden, tot zaligheid geworden is. Ja ik

Рис“? fonde meenen fegd Kircherus , dat God fijn Volk om geen andere re

s' den bevolen heeft den Sikel des Heiligdom: in hoog-agting te houden,

_ dan om datfe door haare Munt-beelden vertoonden die dingen, die wy

daar van gefeid hebben. Dit foumen Kircherus eenigfinds konnen toe

{temmen 3 maar dewijl hy daar na gevoeld, dat den Enkel met Chaldee—

fche Letteren , den afgefonderden Sikel des Heiligdoms geweelt is, op‘

welkmen niet het Vat met Manna, maar een Wierook-vatliet д foo fchijnd

defe waarneming tegen fijn eigen meening eenigfinds aan te loopen. Dog

laat ons ook de tweede foort der Hebreeuwfche Penningen'belien.

n. Soon Den Penning diewe als een tweede foort hier verbeeld zien , is, uit»

аегНе- ' genomen eenige weinige verandering, t’eenemaal de voorgaande gelijk.

Men fiet’er’ boven ’t gemelde Manna—vat twee Samaritaanfche Letteren,

waar van de eene na onfe Romeinfche W. aard , en d’ander by na uit‘

anderhalven Driehoek gevormd is, bekleedende de plaats, daar in wy

op den voorigen Penning de fweem van onfe F. gefien hebben. En gelijk

wird: . door die de voorfie Letter, of Hebreeuwfehe к Alep/o, _den Eerfien en

Merk-‘cfm- volmaakten Sikel beduid wierd 5 alfoo geven defe twee Letteren foo veel

ЩЗЁЁЁР te kennen, als Den Si/cel Davids. Om dat de Schin en Daleth de be:

gin-letteren zijn van die benaaming, en datfe van David of fijn nafaaten

geflagen zijn. Het Opfchrift felve , lefen de Taalkundige aan d’eene

zijde, ISRAEL SCIEKEL, en aand’andere, HAKKEDOSCI-IA IRUSALEM,

den Sikel Ifi‘ael: , ’t Heilige jerufalem,‘ ofte gelijk andere willen gelefen

Duma“ hebben, jefa/klem de Heilige Stad. Dat nu gemelde twee enkele by-let_

таты? teren, Den Sikel Davids, te kennen willen geven, poogdmen te bewij

fen uit de Hierofolymitaanfehe fpraakwijfe , JERUSCIALIMAH Кию:

Ongeagtt sCIA: Want men getuigd van de Jerufalemmers datfe gemeenelijk aan ’t‘

Schëiig- einde van de woorden, de Letter H. plagten aan te hegten, gelijk Rab—_

bi Simeon en Nachman in den Talmud van Ierufalem , Trefl. Meghilla ,

тт- gefeid worden te leeren; namelijk datfe voor Jerufalem, ужи/Мити? ,‘

en voor Tfapon, Tbaphonah , en voor Thimon , Tbimonah Sac. fehre

ven, fonder daar op te letten. Ik weet wel fegd Kircherus, dat: de H.

hier aan d’uitgang van Îerufalem aangehangen, van fommige aan ’t vol

ende woord Hak/eedofihah gevoegd word, alsof daar geleid wierd,

fem/klem de Heilige Stad. Dog om datmen ’t beide kan feggen , laten

wy yder ’t belle daar van opnemen. Den [elven meend egter uit aan—
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DE OU‘ÚE ‘HEBKĲÜQELETTEKS шт DE PENNINGEN Ввтооып. 8g',

merking van de gefeide fpreckwijfe , en den naame Davids daar op door

gemelde Letter uitgedrukt, dat defen Penning felfs binnenjerufalem ge- Enviar@

ílagen is д maar de voorgaande elders anders , om datfe de Letteren van

Davids Sikel nog defelve í‘preekwijfe niet en heeft, ’t Geen wederom mfilernge

(indienmen anders op de ware Oudheid des Pennings felfs Peaat maaken “дуть

mag) ons gevoelen beveiligd, namelijk dat de Samaritaanfche Letteren

ook binnen jerufalem en ten tijde Davids, en waarfçhijnelijk doorgaans

by de hebreen, de oudfie en gewoonlijke Letteren van haare Kerk en

Republijk zijn geweefi: ’dewijl’ het niet te denken is, dat de Hebreen Buik voor

in haaren bloei-tijd andere Letteren op haare Sikels enGeld-niunten (die ÏÎJÎËÄ‘À

ook met geheiligde Zin en fchaduw»beelden , haarer Geloofs-faaken ge- ausm;

ilempeld waren) hebben gebruikt, als die in haare Wet—boeken gebruikt “шлите

. . Lettere b

’waren. ’t Geen wel moet in agt genomen werden tegens die welk van een d‘oudc'ikî

’ ander gevoelen zijn. breen.

Voor den Derden Penning , vertoonenwe een halven Sikel 5 gelijk uit fijn ш. Soort

O (сыт, Эсхвквь Сндтздн, KEDÓSCHA Цинизм, Een hal‘ven

Si l , Heilig' (is) Ierufalem , blijkt. Sy verfcheeld niet van den eerfien dan Sikel.

alleen in den prijs, dewijl hy flegts de geregte helfd geld. Uit de gelijk.

heid der Zinbeelden of Waarteekenen die daar op geilen worden ‘, meend

men datfe in defelve tijd geflagen zijn. ’t Geen ons al mede het gewoon gez

bruik en Oudheid der Samaritaaniche Letteren by de Hebreen шиш.

DOg het fal nog nader blijken. —

Daar word ook nog een halven Kooperen Sikel gevonden; en wy ver. IV. Soort

toonen hem hier voor de vierde foort: men agtfe de alderoudile van alle 1°(me

de Hebreeuwfche Sikels te zijn: en zy is ook feer raar en feldcn te be~ siii. :ç

komen; niet tegenflaande fy van fqmmige geagte Mannen boven maten muy” `

verdagt , ja voor valleh en verfierd gehouden word. Kircherus fegd dat ëzäikîgt

hy defe nergens heeft kennen opfpeùren д dan by groot geluk in de Pen»- шанс.

ning—laade van 't Roomfeh Collegie. Men fret op fijn eerfie zijde de

Wortel van een Balfem-gewas , I'met een Opfchriftin Samaritaanfche Let.

teren: MULETH , dat is, Ter tĳd van de Befiegdemà‘. Op d’ander zijde

heeftfe een Palm-boom , van ouds—her het bekende Kenteeken der Oo

íterfehe Landen', en met namenvan Syrien, Judea , Phoenicien en andere

daar aan gebaut-vait; alswe elders (uilen toonen. Uit het Opfehrift on;

der aan , leefimen MENGHABO , Van de гетман. Dog moetmen be-4

kennen , dat defe Letteren in haar maakfel eenigfinds van de voorige

fchijnen af te wiífelen , gelijkmen in de afbeelding kan ontwaar worden.

_ Kireherus oordeeld uit dit Opfehrift, Ter ty‘d man de Befngj'denù, Van

de Угла/нем, als ook uit de Stempel-beelden felfs , dat dien Sikel ten ‘

tijde van Jofua geflagen is.. Want het _en fehijnd niet fegd hy, dat dit Wanneer

van een anderen tijd kan‘í‘erflaan worden , dan van die, ‘waar van in ’t :fen Pm'

Boek Jona aan 'e vĳfde карта gerard word: Maakt u¿fem Mĳn , en r—‚ÎÎÏ.‚ZÎ.-‘‚-Ë"

дама wederom dĳKz’nderen lfi’ael: ten tweedeumaale , op den Миш] de: #mgm íî‘

Рви/111145. Dog ‘de af-beelding van de Balfem en Palm-boom, beteekend Zin—be—

het Land der Beloften, daar in de Kinderen Ifraels nu fouden gebragt duiding

werden , overvloedig bloejende van defe Boomgewaífen; gelijk Tacitus el- Eïjgämm

ders daar van getuigd. Sulks de Vemglseiddes Lands door defe Munt wierd dçlès Pen

te kennen gegeven, om te doen gedenken aan de goedheid , welke Ged "mg"

na fijn belofte, aan het lfraelitiiebe Volk gedaan heeft; haar-brengende

_ in een Land vloejende van Melk en Honing. ’t ватта ook dat Kabbi vagin-ik

Mofes Alafcar, ivan defeSike’lsgefienheefe, als hy fegd: Weetdatmy ter P‘m‘mg’í.“

band gekomen zĳn отд/Навис jòorten шт, heele en halve ЖМИ; op jom— Ïliifägel

_ . L 2 „nge Исп.
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теге/сшил uitgedrukt; In ’tJaar van foodanígen vertrooí’tinge Zions: In

foodanigen Jaar 5 Van foodanigen Koning все. Ook heb ik op eenengĳien, ‘

de Beeldnis ‘van een Рит-600721415 in een bundel/tenfaam¿edo/i :en 'van een Cz'.~

traen-appel. Waar over wy moeten aanmerken , dat dien jode, in de bei.

fchouwing van defen Sikel, of door de oudheid der uitgefleten Stem

pel ‚` of door onkunde der Beeldnis , mifleid zijnde , den Balfem—wortel,

voor een Citroen—appel heeft aangefien. Maar laat ons nu ook de vijfde

verbeelding befien , en (behalven d’aanmerking dat al de Joodfche Si

kels van Silver waren, defe ons van Kooper voorkomd) over den voori

gen in godagten houden , ldat foo by aldien hy of d’oorfpronkelijke daar

hy na gemaakt is, fijn oorfprong van jofuas tijden heeft; hy wederom

een deftig bewijs verfirekt voor het oude gebruik der Samaritaanfche Let

teren onder Ifrael; dewijl daar geen redenen konnen bedagt worden,

Waarom Jofua en die hem kort volgden, andere Letteren als de gemeene

bekende van Mofes, op de Sikels fouden gebragt hebben‘ Dítfoumen

mogen denken, ten ware de Heer Hottingerus en andere , de deugdelijke

oudheid defes Pennings , den Joden t’eenemaal uit de handen poogen te

wringen 5 alswe hier na oogenfchijnelijk fullen ontwaar worden.

v. Soort Dufdanigen Hebreeuwfchen Penning als de vijfde afbeelding aanwin ,

derSikclS- was eertijds in de Koní’tkamer van den vermaarden Menedrius. Kircherus

getuigd dat hy diergelijke gefien heeft binnen Konítantinopelen by ее:

nen Rabbi Sal. Azubi; en men meend datfe de tweede plaats , aangaande

de _oudheid van tijd (foo niet van bedrog) bekleed д om dat hy volgens

Рт“, ’t Opfchrift, BETSOM NEGALTHA Мыл SCIAMUEL, Gy zĳt тете/1

indcntiiâ in het ‘va/len de: Propheten Samuels , ten tijde van Samuel geflagen‘

ЁЁЁШа- fchijnd. In welk Samaritaanfch Opfchrift , van fommige aanmerkens

gen. waardig geagt word, dat de Letter Thau de gedaante van een Kruis of

van onfe Romeinfche X. heeft. ’t Geen Kircherus ook in andere Sikels

fegd waargenomen te hebben. Dog hier vooren hebben wy ook de Letter

Van, in de gedaante van een Kruis of Romeinfche X. in ’t Ав с. van

Enoch geilen. De Beeldnis op den felven Penning agtmen wederom het

‘Vat met Manna op de eene , en op d’ander een Bundel met Kooren of

Vrugten te zijn 5 neífens welke wederzijds een Vat geilen word, zijnde

Qngetwijffeld het eene een Olye-Kruik , en het andere een Wijn—fles.

munis Niet anders voorwaar als of defe Geldmunte door het eerflîe de overgroote

сп_2_йп-Ьс- weldaaden Gods aan fijn Volk in de Woefiijn-reife bewefen 5 en door de

gg‘c‘g‘äjf“ tweede Beeldnis, den milden overvloed des Beloofden Land Canaans ,

ning. daarfe nu ingeleid waren , wilde te kennen geven.

vr. Som In de Juweelkas van den Kardinaal Boncompagni, en den voornoem—

van Нс- деп Menedrius , fagmen voortijds dufdanigen foort van Hebreeuwfche

Penningen, als Wy hier tot een Sefde voorbeeld afteikenen: en welke

g ‘ den overneerfiigen Villalpandus, en Kircherus ook hebben te berde ge

bragt in haare Boeken. Sijn beide Opfchriften en Zinrijke Beeldniílen ,

worden opmerkelijk gehouden, en daar zijn veel geletterde Mannen ,

die haar bemoeid hebben, met defelve wel te verklaaren.Y Men leeft op

Аттик- defelve wederom met‘Samaritaanfche Letteren, IRUSALEM LACHRUTH

накор- Зсннмны Сннтн, Те Ïerujìzlem ‚ge/inden na de Schrift, ter tĳd der

“так“ fill’vingë. Andere lefen , Na de дел/273112145. Villalpandus meend datde—

ming. fen Penning ten tijde des Konings Jofias geflagen is i en ondemeemd

„ЁЖ: fulks te bewijfen, uit het getal dat onder de Letter-verbeelding bin—

gen. nen de omtrek van een dobbel door elkander geflingerde Ketting of

Koninglijke hals—band , begrepen is. Want (сотен де getallen, door een

ее—
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gelijke rekening uit de Chaldeefche Letteren opfoekt en foodanig te gaat _

field», alsmen hier OP de kant-zijde aangewefen fier, foo fullenfe gefamentlij k l” S"""’°°

het getal van 860. uitmaaken. En‘ juill: foo veel als’er Jaaren verlooperi

zijn van de Uitgang der Kinderen Ifraels tot op de Regeering vanjofia‘s‘. ‚энд/т 7° ‘

Gelijk’er bewefen word uit de Heilige Schriftuur; ’t geen wy aan nader “na” :Í:

onderi‘oek over laaten. Kírcherus meend ‚dat defe te`r tijd van Salomon ge

munt is, als wanneer gantfch Paleflina in de hoogfle Gelukzaligheid zat;

en welke tijd de Rabbinen Den Tĳd der Vettzgheid noemen, van wegen Andere

den overvloed aller dingen die in de bloei-tijd der Hebreeuwfche Repu- '"""¥“ß¿.

wk gefien wierd. Rabbi Radak over de woorden van den vierden Pfalm: т: Km“

 

IUS.

immer haar Квит ende haaren Mofl vermeenìgvuldzgdzgn .‘ verklaard рыт ¿_

die plaatfe niet on-eigen tot dit oogmerk, feggende д Ter tyd таи SALO- "ß Ют

MoN , i: waarlĳk de tĳd der Инее/зад, де гуд der Мед en aller Goede- ЁЁЁЁШа'

ren далее/2, т welke het Volk in goeden fvrede gejèten heeft. En dit fou- klaard—

den ook de Zin-bediedende Beeldnifl‘en des Pennings fchijnen toe te

Remmen 3 alwaarmen op d’een zijde den Olyf-tak als ’t Merkteeken van

Vrede, en de Schenk-kan in cl’Offerhanden gebruikelijk, voor de ple

der Godsdienli: nemen kan: ten zy datmen ’t liever op den Overì ¿mim
vloed, Waar mede die tijden t5elkens met een rijken Oogít van Kooren тест";

en Moll overgoten wierden , paffen Wil‘ Gelijkdan ook uit het Opfchrift, È‘figîdu;

NA DE SCHRIFT of BESCHRYVING TE JER'USALEM, ofals andere dil'gdfs

willen lefen; GEsNEDEN TE JERUSALEM, en aan d’ander zijde midden

in een Koniriglijke Hals-band blinkende van Edel gefieente , ТЕК Typ nings.

DER VETTIGHEID, of der Sal’wngej niet duiíterlijk fchijnd te moeten

beiloten worden, datfe geflagen is ter tijd als het Goud en het Silver en ‘

allerhande Rijkdom te Jerufalem naauwlijks meer telbaar Was’. Waarvan

genoe te leien Praat in ’t eeríle Boek der Koningen op het tiende kapittel, :Krom

en el ers. ’t Geen dan door defen Cierlijken Hals-band fchijnd afge- "17'

fchaduwd te zijn. _

Waferus , die een geheel Boek over de Hebreeuwfche Munten ge- nvii-sobre

fchreven heeft, brengd noch vier Penningen van verfcheide waardie te {жжёт

berde; namelijk eenen volkomen Sikel , een halven , een derde of Dry- Penningcn‘

ling , en een Vier-ling van een Sikel. Kirclierus fegd in fijn Qedipu‘s, за?“

dat hyfe dufdanig nergens gefien heeft, alhoewel ook de eërile met de

gewoonelijke Beeldniil‘en en Opfchriften , een en defelv’e zijn met

onfen eerPcen Sikel. De tweede verfcheeld niet in de Beeld-Hempel,

maar het Op-fchrift ISRAEL SCIEKEL CHATSI KEDoscHA IRUsA

LEM , Ifi‘aels halve‘n Sikel _‚ Heilig (is) jerufalem. Wijkt daar van Нами

af 5 ook fietmen boven het Vat met Manna een Samaritaanfche D,

in Figuur by na als anderhalven Dry-hoek 3 hoedanig wy Vooren op den

Sikel van David; of tweede foort van Penningen hebben geíìen. De

derde Penning is wederom al de felve in Beeldnis‘ o‘f merkteeken, al- nude ¿ccf

leen datter een 5 , boven op ’t gemelde Vat gefien‘ ‘word , en dat het тиш

Opfchrift, ISRAEL SCIEKEL SCHELIsci-IA Иле]: Sikel, der- c'

de Deel 5 fijn geregte waardie te kennen geeft. Gelijk ook de Vierde “еще

geen ander onderfch’eíd laat blijken _‚ als darmen uyt fijn Opfeh’rift we- ат].

ten kan _, dat hy ’t geregte vierde part eenes Sikels is. Men liet' ’er 00k

de Samaritaanfche D , in de voorgaande gefialte boven de Kruyk met

Manna uytgedrukt : als of dit ook de Vierde te kennen gaf. En dus

oordeeld Waferus 3 en wy hebbenfe om de `groote gelijkheid met vele

onfer verthoonde , niet in ons Tafereel afgebeeld. lant‘ons nu ook

eenige Hebreeuwfche Penningen , met Chaldeefch’e of Aífyrifche Lette——

L 3 ŕeŕl,r
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закате: ren , diemen ’t hedendaags Hebreeuws noemd gaan— befien 3 op datwe

ËËÎËÊÒ daar uyt ervaren mogen of ook uyt der felver waarneming ons eenig nut

dcudang‘ aankleven kan, wegen ’t geen wy vooren over ’t verfehil der Oudheid

{dm Н" en algemeen gebruik der Samaritaanfche Letteren hebben bygebragt, en

recuwfichc - э

Letteren. noch verder bybrengen fullen , wanneerwe 1n t vervolg defes Hooft

fluks ook van de Oudheid der Punten , ofKlank-lh'ppen der Hebreen , ful

len fpreeken.

Vinsoon Gy fiet dan wederom in onfe Print-verbeelding een Penning diewe de

l“ Hc'fh Agtíte foort noemen , op datmenfc fonder verwerring befchouwen mogt,

Pgs; i.: alhoewelfe de eerfte is met dufdanige Letteren. Het is na ’t gemeen ge.

‘n dm?“ voelen een Silveren Sikel 3 wiens Opfchrift in Chaldeefchc Letteren

ЩЕЙ“- (diemen nieuwe Hebreeuwfehe ofHeilige-Letteren van Ezdras fou mogen

дист. noemen als eenige onder de Joden doen , om dat de Bybel met defelve

ge’fchreven is , of om datfe by fommige ehouden worden, alleen op den’

Sikel des Heiligdoms gebruikt te lellä niet anders te kennen geeft als

Sikel ’Ifi’ael: , j‘erufillem de Heilige ‚ of Heilig Îerufizlem. Op d’eerfle

Епаехы- zijde lietmen‘ een ~[islande Vat of Kelk gebecld , uyt het welke een

шага” Rook op gaat3 gelijk het eenige daarom ook een Wierook—vat noemen.

Шпаги. D’andere zijde vertoond de gewoone Roede Aarons , doch twijfl‘elagtig

fonder Bloeifcm of Vrugt , by aldien immers de flordigheid der Munt

Pcempel , of de flegte 'l'eiken-kunde der Beeldnis , het oog niet en ver

bijllerd: ’t geen eenige willen duyden op de later tijd, namelijk fe

derd de wederkeering uyt Babel , en d’Opbouw des tweeden Tempels 3

Waarom als wanneer de‘Joden doorgaans feggen , dat onder de vijf voornaame

Îcf-ä'gïm Heiligdommen die in den tweeden Tempel vermií’c wierden, ook de

del-tak Roede Aarons niet en Was. Sulks dat het Prieíterdom wel als voor.

mêm“ henen dat Ampt bekleede 3 dog het fienelijk teeken daar van, door het

так bloejen van Aarons Staf beveiligd, en was niet meer voorhanden. Even

“Шт“? gelijkmen op defen Penning wel de Amandel~roede fiet, dog als fonder

ж: ‘ v’rugten of duidelijk bloeifem. En gelijk deJoden ook het Vat met Manna

gli?? onder de vermilte Heiligdommen tellen , foo fietmen op defen Penning een

‚падай Wierook-vat in derfelver plaatfe gefield. Sulks datmen defen Penning

bedding door het mifl‘en van de Waarteekenen defer Heiligdommen, des te min

der voor den Sikel des Heiligdoms fchijnd te moeten houden 3 alhoewel

het fommige egter met geweld poogen fiaande te houden; alswe aan

Ronds fullen hooren: want andere defe waarnemingen over ’t hoofd fien

de, of in fiilte voorby gaande , defelve niet tot foo breeden zinfpeling

konnende uit-rekken , hebben daar andere gedagten over. Kircherus die

geenfinds genegen is, de Samaritaanfche Letteren, ouder dan de Chal

deefche , maar ten naauwer nood vanouds beide van gemeen gebruik by de

Hebreen te Rellen; meend dat defen Penning, onverlet de vierkante Let.

teren des Opfchrifts , voor geen van alle de andere in oudheid behoefd

te fw‘igten: en datmer geheel niet uit en kan afnemen, dat hy van laater

Eeuwen als de voorige of vervalíl: fou zijn. Gelijk hy dan ook met het

Andere verklaaren defes Pennings aldus voortvaard: Het Rook-vat fegd hy, is

äfëi‘fc'îw een waar kenteeken des Prieflerdoms , even als den Amandel—tak hot

rus over ас Merk-beeld des Prieflerlijken Stamhuis affchaduwd 3 gebruikt zijnde van

Ëiis‘lîcdä‘ de Nakomelingen, wegens d’aanfienelijke beveiliging des eerfien Hoo

замёл; genprieí’ter Aaron. Gelijk Rabbi Bechai, wanneer hy van de groenende

Staf Aarons, ruim genoeg gefproken heeft, fijn reden eindelijk over

Num. 16.aldus befluit, fe gende: Daarom gebruikten de navolgende Prie

Лег: fvan ’t Huis de: Найдёшь: een ¿vaandel-takin haare Fee/fen. Waar uit

 

ik,
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‚ik , vervolgd Kircherus , vaftelijk befluite dat dit den felven Penning is

geweeít , daar van wy elders gefegd hebben, datí‘e den Sikel de: Heilig

dom: genoemd is, tot onderfcheid van de gemeene Sikels die de Hebreen

hadden :y zijnde de Heilige of Kerk-Sikel geordineerd tot d’Heilige din-

gen, te weten tot den Bouw des Tabernakels of des Tempels , en alle

verder volmaaking en bediening der Heiligdommen: als mede om de

Verfoening en yders Lolling daar mede te doen. Want met dufdanigen

Penning te betalen, betuigden fy opentlijk dat (у Gods eigendom wa—

ren, en geenen anderen Koning of Heere en hadden dan God alleen,

aan wien í‘y haar hadden overgegeven: en daarom werd het Volk ook

Heilig Íjì‘ael, en defen Penning, het Geld der Loßing , of het Geld der

- Verjo'eninge, en foo voorts in de H. Schrift genoemd. Dog den gemeenen

Sikel was na fijn meening, fonder onderfcheid tot allerhande Burgerlijk

gebruik geordineerd; ’t geenwe aanftonds wat dieper fullen uithaalen 5 al—

hoewelwe hier van de Letteren , en niet van de waardie en gebruik der

Hebreeuwfche Penningen handelen.

‘ Kircherus meend verder uit de Merkteekenen op defen Sikel , verfe

kerd te zijn, dat het Joodfche Volk defen Penning t’elkens aan ’t Hei

ligdom opgeofferd heeft, als fy haar Gode heiligen wilden: Want fegd

hy , het Wierook-vat , dat eenen dikken rook opfend , kan niet anders dan

den foeten reuk der Offerhanden en Brand—offers te kennen geven. En de

Amandel-tak en zijn waarfchijnelij ke bloeifl‘em en vrugten , wat beduiden f

anders ‚‚ dan een opneming uit het onvrugtbare weereldfe gefeldfchap , tot de

vrugtdragende verfelling der deugden en goede werken? En daarom heb«

be ik geen berouw dat ik defen Sikel oordeele dien te zijn , die ik boven

’voor’den Heiligen Sibl, voor het Sz'l’ver, of Geld der Verlqflng, en

voor het Geld der Verjòefiing hebbe aangeteekend ; namelijk die door de

Wet bevolen was te geven tot Verfoeninge Gods, en ygelijks Loffing

en Heiliging. Dit is fijn gevoelen. Dog andere meenen niet onwaarfchij

nelijk , dat defen Sikel niet foo feet van wegen fijn Waarteekenen welk

hy droeg, als wel van wegen fijn wettige waardie en gewigt , den Sikel

de: Heiligdom: genoemd werd: en dat wel voornamelijk, om dat God

in fijn Wet delelve foodanigen waardie gegeven hadde 5 even gelijk de

Heilige Elle van wegen die goedkeuring tot de Heilige Gebouwen , alleen

haar naam, dog niet uit haar onderfcheide Maat gekregen heeft: maar nu

dus, dan foo genoemd werd, door een fpreekwijfe welke met het voor

val der faak eenige over—een-ítemming heeft: even gelijk by de Romei‘

nen, de Maat Amphora Capitolt’na genoemd, niet grooter was dan an

dere gemeene Emmer: ‚‘ maar dien naam droeg om datfe aan Jupiter Ka

pitolinus geheiligd was, op dat niemand die fou befiaan te fchenden;

alswe verder in den Tempel—bouw van Salomon fullen uitpluifen: en nu

over ’t geleide alleen aanmerken ‚ dat volgens defe meening alle de voor.

gaande `Silvere volwigtige Sikelen, ten aanfien van haare Waarteekenen

en Opfchriften , in ’t gebruik der Loiling, den Sikel de: Heiligdom: zijn

konnen genoemd worden, als een Geld.gewigt dat het Heiligdom ter Of.

ferhande en verfoening volgens de Wet toequam. En hier van hebbenwe

een fray voorbeeld. Exod. 30. 13. Ditfulleri f)’ geven, al die tot degetal“

de overgaat, de helfd eene: шеи, na den Ò’ikel de: Heiligdom: ; de/èn

Sikel i: twintig Gera. De belfd eene: Sikel: i: een qu—ofl'er den Heere.

En wederom Levit. 27. 25. А! uwe febattinge пир! na den Si'kel de:

Heiligdom: gej/ìhiedeu. En van de twee honderd drie en t’feventig over

gefchoten Leviten die geloít moel’ten worden; Num. 3. 4.7.-werd gefeid:

Gi
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G)’ fällt ‘voor elk Haqfd 'vijf Sikels nemen ,‘ mi den Sikel de: Heiligdom:

fuit gyjê nemen; die Sikel 125 twintig Gera: vergelijkt Kap. 18.16. Waar

uyt wel niet duií’terlijkfchijnd te moeten verfiaan worden , dat de halve, en

de heele Sikels , na de juiíte en volkomene gewigt of waardie des Wet.

tigen of Heiligen Sikels die хх Gera deed , moeiten gereguleerd zijn 5

maar niet datfe van een andere Munt, of Stempel of Upfchrift moeiten

zijn. De Wet alleen den Heiligen Sikel voorfiellende of daar byvoegen

de , op dat niemand die uyt baatfugt of lijnkernie fou vergrooten of ver.

minderen , gelijk de Propheet Amos van fijnen tijd klaagd , Kap. 8. 5.

Den voornoemden Schrijver verder over die {toffe voort varende ‚ brengd

eenige fwarigheden by , dien hy onfes dunkens niet al te bondig beant—

woord. Maar hier fullen fegd hy, de Oordeelkundige, my aanfionds

op ’t Lijf vallen en tegenwerpen , dat defe meeninge t’eenemaal aan—

loopt tegens de waare Oudheid; aangefien geen andere oude Hebreeuw—

fche Penningen gevonden worden, dan alleen Sikels die met Samaritaan.

 

Tegen- [che Letteren gemunt zijn. Doch ik vraage wie haar dat {geopenbaard

wcrll’áägäl heeft? En hoe fullen fy bewijfen dat defen Sikel met Kaldee che Letteren

IËÏ. с niet in de felve tijd van de andere Sikels die Samaritaanfche Letteren

hebben , geflagen zijn г Doch ik wilder niet halí’terrig over twift‘reden , om

dat ik feer geern elk de vryheid overlaat om van de faak foodanig te

oordeelen , als hyfe meend wel ingefien te hebben‘ Ook hebbe ik defe

verfcheide Penningen neerfiig tegens malkander gehouden, en daar u t

leeren befluiten , dat defen onfen by gebragten Sikel met de Kaldeefche

Reden of Afl‘yrifche Letteren , den Heiligen Sikel is : gelijk wy ook daarom

“n Kmhf" voor goed keuren de Tafelen der Wet, met dufdanige Letteren uyt de

rus gevoc _ _. _

lcn. IRabbinen geteekend д op welkmen mijnes oordeels , m defe faak , feer

veel agt behoorde te geven. Dus meenen wy dan ook dat de andere

Sikels die de gemeene Samaritaanfche Letteren voeren, alleen degemee

ne Land-munte geweefi: zijn , geordineerd tot den Burgerlijken Koop

handel en de gemeene Hanteeringen. Datmen ons verder het Geloof

Ретес- van Hieronymus tegen werpt, welke fegd , dat Ezdrascle Wet—geleerde,

na de herfielling van den Tempel onder Zerubabel , andere Letteren

musov‘r uytgevonden heeft , die wy nu gebruiken, overmids tot aan de felve

cle Letteren .. -

mЕъдгаз tijd de Letteren der Samaritaanen ook aan de Hebreen gemeen geweefl:

door Kir- zijn: Daar op antwoorde ik, datmen Hieronymus geeniinds foo verfiaan

Smink moet , als of hy feide dat Ezdras geheel andere en verfcheiden foort van

— Letteren uitgevonden, en de Wet daar mede befchreven heeft: maar al

52:25:- leen dat hy een beter maniere om de Letteren te verbeelden uitgevonden

Kircherus heeft; namelijk waar door hy de Wet voor ’t on-ervaren Volk befchei

жиже: dendlijker en cierlijker befchreef. Want dat de Chaldeefche ofAfl‘yrifche en

veranderen de Samaritaanfe Letteren ter felver tijd zijn in gebruik geweefl: , fulks meend

d“ Pit!“— Kircherus datmen door het tegens eenhouden van die beide ligt ontwaar wor

aan den. kan Dog hoe ver fulks feker gaat in de gelijkltaltigheid eeniger trek—

ken, fulks kan in _derfelver af—beelding groot deels afgefien worden. Maar

hier uit te befluiten , de Chaldeefche Letteren zijn grootelijk gelijkformig

aan de Samaritaanfche, derhalven zijnfe in eenen tijd b de Hebreen in

gemeen gebruik geweefi: voorwaar dat dunkt ons vry op loífe fchroevcn

te í’raan. Dog ten overvloed, en op dat niemand fou meenen datmen hem

Ведet de de waarheid daar van te vernemen uit karigheid onthield , of het een of ’t an»

vol nde der gevoelen met geweld overdringen wilde, fiet daar, foo {tellen wy hier

addict; een Tafereel ter neder, waar in de eerflîe en oudíl: bekende vormen der

nu. Ool’terfche Letteren, uit d’Opfchrifterí van Steenen , Penningen en an

dere
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dere Aal-oude overblijfelen , op ’t getuigenis der ge-agtíte Schrijvers,

tegens malkander geiteld worden: vertoonende door eenige Kenteeke

nen haarer voet-fpeuren, waar in Ту elkander gelijk, en na ’t gevoelen

fommiger Geleerde Mannen, d’een van-d’ander, _la waarfchijneli k alle

van een eenige wortel af-komílig zijn. Dog gelijk defe gelijkheid alleenV

in fommigeLetteren, opmerkelijk het hoofd opíteekt, foo en bewi'ft

fulks geeniinds algemeen , dat de Samaritaanfehe Letteren met de Chaldee

fehe te gelijk by de Hebreen enJoden in gebruik geweeít zijniwant behalven

datmen in vele een (ее: groot verfehil ontwaar word , foo fouinen het

felve ook van andere fweemfels der bygevoegde Letteren konnen í`e<T en.

En wie fal gelooven , dat indien ílegts foo kleenen verfehil tuflehen de

beide is geweeít, datfe dan al van ouds met foo grooten onderleheid van

.Heilig en Burgerly'k gebruik, gebeíîgd zijn? Gelijk het dan ook van

kleen belang fou geweeít zijn, dat lizdras die veranderde. ’t Geenmen

fal konnen oordeelen alsmen onfe Vertoogfehets aandagtelijk befehouwd

Dog dat fommige, tot voorfland van ’t oud gebruik der Chaldeefehe

Letteren bybrengen , de Oudheid haarer benaainingen die van de betee

kenis haarder Figuur ontleend fehijnen , fulks blijkt maar in eenige, dat

men aan het toeval fou mogen toefehrijven: en fommirre houdend voor

een uitvinding der Cabaliíten 3 daar vanwe elders yts fullen toonen. De Heer

I. Voilius heeft aangaande de Oudheid der Samaritaanfehe Letteren , lijn смысл.

meening ook openhertig geuit, welkers woorden , om datfe ons gevoelen тащи“

eenigíìnds begunítigen , wel waardig zijn dat wijfe hierinlaffen. Defelve „Í 112250

fchrijfd in lijn Boek van de God-fpraaken der Sibyllen defe opmerkelij ke re- ”МИР?

den: Wat belangd feid hy , de oude Hebreeuwfche Letteren , met welke ЁЁЬЁЁЁ. c

eertijds en voor de tijden van Ezdras en de Babylonifche gevangenfehap д de

Heilige Boeken befchreven waren , daar ontrent konnen wy niet beters

doen , dan die gene welke ontkennen datfe de Samaritaanfehe zijn geweeil ,

een beter verftand toewenfehen. Want behalven alle de blijkendie wy

nu en dan daar van hebben bygebragt, en behoordemen geeníinds de де.
ltuigenillen van Jofephus en Ariflœus te verwerpen: als dewelke ter plaat

{с daar fy handelen van de Overfetting der Heilige Boeken inde Griek

Гс fpraak, genoegíâam belijden , dat in defe faak geen geringe fwarighe:

den voorkomen. Want alhoewelmen in ’t gemeen geloofd dat de Joden '

defelve Letteren , en defelve fpraakwijfe gebruiken , _welke andere Sy#

riers gemeen zijn; foo is ’t nochtans geheel anders met de faak gelegen ;

nadien fy byfondere Letteren en een byfondere Spraakwijfe hebben: na-l

melijk datfe Chaldeefe Letteren gebruiken, en een Spraakwijfe ofTong

val hebben , die van wegen de Oudheid der Schriften feer veel van de

Syrifehe der felve tijd verfeheeld. En foo ymand luft de woorden van

Ariítœus en Jofephus neerítig te overwegen , die fal onfes agtens bevind

den, datfe niet anders konnen verklaard worden: ook iffet ieeker dat als

Eufebius elders f reekt van de Eüße Hebreeueejŕlae Letteren , met onder'

feheid van de etteren der joden, hy daar de Samaritaanfche en geen

íinds de Chaldeefe wil verítaan hebben. Doch dat de Joden meenen dat

Ezdras na de wederkeering uyt Babel, enkel uyt haat tegens de Батай—

taanen , de Syrifehe , in Affyrifehe omgekeerd of verwiileld heeft , fulks

is gantfeh niet waarfehijnelijk : want de Ellendige Hebreen , hadden al Ниша:

te veel goede dingen, ja felfs het ligt moeten derven , indienfe niets ge- îîëtlfîn

ineens met de Samaritaanen hadden willen hebben. Dus gelooven wy овёс;

veel eer dat felfs de verandering der Letteren , door ’t aanraden vanhet “ВСЁМ“

voordeel datter voor ’t gemeen der Joden inflak gefchiedis, dewijl haare 2,221?“—

g@
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emeenc toeftemming kon ruiten , op de bequame Koop—handel met de

Afl‘yriers, onder welkers Regeering (у leefden 5 daar en boven dat fy

ook wel verfeekerd waren dat Abraham , eer hy na Syrien verhuifde,

ook defelve Letteren gebruikt heeft. Dit foo zijnde, wie fou fich niet

verwonderen , dat felfs noch in defe Eeuwe Menichen opitaan , welkein

weerwil van foo openbaaren waarheid, een tweederlei of dobbel A. is. с.

verfieren , daar van het eene tot Heilige , het andere alleen tot de Bur

gerlijke dingen fou dienen? En op datie dufdanigeUitbroedfels en Herf.

fen—fchimmen onder eenige verglimping voor Wettigfouden doen door

gaan , foo halenfe ik weet niet wat voor Oude Penningen met Rabbini.

i‘che Letteren omfchreven , uyt den Hoek 5 doch de welke yder, diefe

met een weinig ornfigtigheid befchouwd , vals bevinden fal— Voorname—

lijk wordender Sikels van haar getoond daar op de Beeldnis van Mofes,

DePen- en van Salomon uitgedrukt fl‘aat. Maar lien defe verdwaalde Menfchen

шпат “а“ niet datfe liegen , wanneerfe beweeren dat dufdanige Penningen van een

oorfpronkelijke Oudheid, en van ’t egte Bed af—komilig zijn? of hebben

fqhiimn de Oude Joden dan eertijds Gods gebod foo fchoon vergeten gehad,

Elli‘ltîîïìjn, dat fy op hare Penningen , ook Menfchelijke gedaanten of Beeldniflen heb

от d“ ¿c ben uitgedrukt г Indien ons egter ymand vraagd hoedanig doch de He

äîfâlcâem breeuwfche Sikelen , die na de Babylonifche gevangenlchap in gebruik

тонки waaren , geweeít zijn г dien antwoorden wy5 dat’er of geheel geen nieu

mm' we gemaakt zijn 5 om datfe in de ecrite plaatfe, de Chaldeeiche 5 daar

na de Griekfe , en ten laatflen de Romeinfche Munte voor gangbaar

Geld hebben moeten houden5 dewijlmen gefien heeft, en het gemeen-a'

lijk noch foo gebeurd, dat het regt van Geld-{laan altijd overgaat aan de

Oppermagt , en aan die by welke de overwinninge ter hand blijfd. En of

fchoon na de wederkeering uyt Babel , al eenige magt om Geld te flaan

by de Joden waare gebleven, foo'fullenwe egter de Sikels met Chaldee

fche Letteren feer gewillig toelaten. Doch wy hebbender tot noch toe

geen gefien , die de regte Kenners en Opfoekers der Oude Penningen _,

Удаве voor Echte durven opveilen. En genomen dat wordender eenige ge

vonden , hoe fullenfe bewijfen , datfe voor de Babylonifche gevangen

ningcn met fchap Gemunt zijn , gelijk de andere met Samaritaanfche of liever Syri—

Ëlàî'íî:c_ rifche Opfchriften , die hier en daar gevonden worden , en welke alleen

„nm- noch wel de fekerile Oudheid vertoonen г ’t Geene die immers behoor

EVÎÂSËL den te toonen, indienfe wilden dat haare ontkende verfiering van ’t Hei;

bewijièn lig en Burgerlijk A. в. с. onder eenige aannemelijke fchijn van waar-7

_ heid de Moní’tering paffeerde. Ja hoe fullenfe ook bewijfen datfe alleen

,ing „5:32. met Heilige Letteren geteekend zijn, en d’andere met die van ’t Burger—

ьепде- __ lijk gebruik г nademaal de Oude Hebreen die in Chaldea woonden 5

тцш'ш' de Chaldeefche ‚ maar die onder de Syriers woonden _, Syrifche of Ca.

naanefche Letteren gebruikt hebben. En waarom nu defe eene Letter Hei

liger fy dan d’ander, dat mogenfe nu ook verantwoorden foo {у belt

konnen. Maar het is ligt te fien waar defe luiden heen willen: Sy meen

den hier door te grondveíten , dat de Heilige Boeken , noch met de

Chaldeefche ‚ noch met de Syrifche Letteren befchreven zijn 5 om dat

God de Letteren der Heidenen niet en gebruikte, maar aan Mofes eeni

ge byfondere Letteren ter hand gefteld heeft, die alleen‘ by de Heiligen

in den Hemel gebruikelijk zijn. Van welke beufelagtige dingen wy onfe

gedagten feer geern ontflaan. Dit fegd Voflius.

Wederom lwerptmen ons tegen iegd Kircherus , darter tot hier toe

n0g geene andere Sikels met Chaldeeíehe Letteren, dandefen gewaanden

of
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of 'onderßelden Penning voor den dag gekomen zijn: maar dat dunkt Kiffàlâf“

ons van kleen belang, dewijl dit niet feker gaat 5 ik hebber geen geilen, giggling

derhalven is’er geen; en daarom moet defe een verfierden oflaater in de’ Рептпясп

hand geflopte Penning zijn. Dog Kircherus gevoele wat hy wil, wy 1%?"

voor ons deel houden het daar voor, dat de mindere blijken, in geval _Lamm

van duifiere of fchemeragtige dingen, voor de meerdere en grooter ge 2113,33;

tal van getuigenifl‘en, het hoofd behoorden onder te haaien. Gelijkwe bnrbèwii

ook de Joodfche fabelen van de uitgehouwe Wet, met haar wonderda- 22:22

dige hangende Letteren, en de Opfchriften eeniger verlierde aal-oude gemaakt

Graf-Freemen , hier Vooren al van feer groote Mannen , hebben hooren uit; 2”"'

Rampen.

. Darter nu ook meer andere Penningen van de Hebreen met Chaldeefche

of Afl‘yrifche Letteren waargenomen zijn; fulks poogd gemelden Autheur

verder uit Waferus te bewijfen. Onder welke hy’er een vertoond die met duf—

danigen Opfchrift en Bouw-praal te voorfehijn komd , als wy u hier voor j _

de 1Х. foort vertoonen. Men Het op d’eerûe zijde des Pennings, ’t Ge- “доб“

bouw van een open Poort met drie Tooren—fpitfen daar op д dat eenige ëläuä‘gh’,

‚ voor ’t af—beeldfel van den Tempel willen aangefien hebben: dog die ons anninSm

feer armíalig afgebeeld fchijnd. Те wederzijds en onder aan fietmen een Iliglìîîgc

Opfchrift met Afl‘yrifche Letteren, JERUSALEM DE HEILIGE STAD, fluid“

en aan d’andere zijde fonder eenig Beeld-fiempel defe woorden: DAVID И!“

DE KONING EN SYN SOON DE KONING SALOMON. Voorwaar fegd

Kircherus (dog fecr twijiïelagtig) indienmen uit het Opfchrift des Pen

nings fijn Oudheid mag afmeten, men fou mogen gillen dat defen Pen;

ning korts na de tijden van David, ter gedagtenis van de Bouwing des

_Tempels te Jerufalem, geflagen is. Ja wie iou ’t gelooven , indien ons

ymand verhaalde, datter een Penning gevonden is, op d’een zijde met

Samaritaanfche en Hebreeuwfche Letteren, en d’andere met Griekfe be- P‘m‘ífl’

fchreven , indien ’t Rabbi Mofes Alafcar ons als een oog-getuige niet in

ronde woorden beleed` Dog hy oordeelden dat defelvegemaakt was,ten tij- ‘mfch'îï‘

de dat fijn Bondgenooten de Grieken dienden 3 waar doormen waarfchijne;

lijk de tijden van Alexander de Groot verfiaan moet. En uit defe en dier-

gelijke getuigeniffcn meend Kircherus datmen behoorde voor feker te

houden , datter nog feer vele Penningen elders zijn, die elk niet gegund

en worden te fien; en datmen de onbekende die ons hier en daar mogten

voorkomen, foo ligt niet als verfierde , valfche of ondergeí’cekcn Pennin—

gen brandmerken moet. fr Geen ons niet dan _lautere giílìng van dien Man

fchijnen , die ons in ’t onfeker laaten. _

Den Tienden Penning die wy vertoonen , heeft den vermaarden Man

Franc. Gottifredi Burger van Roomen ‚ nefl’ens de fes daar aanvolgcnde van Нс—

_uit fijn Juweel—kas mildelijk ‚aan den voornoemden Kircherns medege

deeld, ter tijd als hy befig was fijn Egiptifchen Oedipus toe tetakelen.‘ merge?

.Den eeríten geteekend A‘ is uit de Orden der tweede en derde foort on- этаж};

fer eeríl vertoonde Penningen; alhoewel de verfcheidendheid der Lette- „ä, daar

ren klaar bewijll, datfe niet in defelve tijd gemunt is: Op d’een zijde ”а? "01:55

fietmen een Vat Kelks-gewijs op een breeden voet; en midden boven vo gw'

het felve , het Driehoekig Samaritaanfch Letrer-teeken van de D. beneffens

de Romeinfche W. of Samaritaanfche Schin. Welke beduiden datfe een

heele of liever halve Sikel Davids is. Want foo fchijnd het Opfchrift,

CHATsI SCHEKEL, dat is Halve Sikel, te leeren. D’ander zijde heeft

de bekende Amandel-bloeiflem met defewoorden; IRUSALEM KEDOSCHA, Ветка:

‚‘Ïerufalem de Heilige. Die daar aan volgd met B. geteekend, heeft op mmf.“

‘n

:ecken

M z d’eer—
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De derde

Penning

me: С gc*

teekend.

De vierde

Penning

met D. gc

teekend.

War de

Beeld-{lem‘

pels op dele

Pcnningen

konnen bc

duiden.

De vijfde

Penning

met Е. gc

stekend.

En wat'er

op verbeeld

word.

Bedenk

lijk op het

ей e van

Ëu'îiel

Kap. 47.

вера“.

d’eerí’te fijde een Balfem-blad, het Op-fchrift beteekend JERUSALEM,

doch de tijd heeft twee van de laatíte Letteren , en ’t volgende woord

KEDOSCHA gants uitgewifcht. Op d’ander fijde fietmen een Palm-boom,

met eenige twijfelagtige Letteren, die SAMUEL fchijnen te beduiden 5 de

гей is door Ouderdom verfleten. De derde in onfe vertoogfchets metC‘. aan.

gewefen 5 vertoond wederom een Balfem-blad , doch d’overgebleven Let

teren, zijnder alleen uyt gifling by gemaakt, om datfe door den ouder

dom onkennelijk waren : Kircherus meend egter uit de fchemering der

felvcr voetfpeuren te lefen 5 Geflagen „Зет/Лет. Ор d’ander zijde leeft

men nefens een Palmboom SCHEMEN _GHET , Td' tĳd der Salt/¿ng ; feer

wel over‘een-ítemmende met dien Penning welkWe onder de (еще foort

boven aangeweefen hebben. Den vierden Penning,met D. geteekend5 ver

toond op d’een zijde een Harpe, of Aal-oude Hebreeuwfche Lier, met

een By-fchrift 5 Tot de Schrift of befchrzjw'ng ‘van Зет/Лет. En dus

verre ook feer gelijk aan de gemelde Penning van de [езде loort. Op d’an‘ ‘

dere fijde fietmen een grooten Wijn-tros aan haare Ranke vaft5 en теп

leelt’er in Oude bedorven Letteren 5 SAMUEL , door de Harpe, of Pfalter,

werd ongetwijfl'eld afgefchaduwd 5 dat het Volk dagelijks behoorde in.

dagtig te zijn , om God te loven en te prijfen 5 waar van in de Pfalmen

dikmaal vermaan gedaan word , even als wy terl’tond felfs ook op eenen

anderen Penning fullen uitgedrukt fien. Gelijk mede door den Tros

Druiven , het Beloofde-Land , feer eigentlijk Afgebeeld is 5 fiende on.

getwijiïeld op de voorname Vrugt welke d’uitgefondene Verfpieders uyt

dat Land tot Mofes en d’Oudfien Ifraels bragten, Num. 13. 23. Орде

vijfde Penning hier met E geteekend , fietmen wederom een Gebouw,

dat fommige een Afdrukfel des Tempels noemen 5 doch wy achten ’tba

ter alleen voor een [tuk Galderie van de Voor—hoven des Tempels, tuf.

fchen welker Kolommen men fchemeragtig den Altaar , of liever het

groote Wafch~vat , de Kopere Zee genoemd , henen liet; ons mogelijk

af-gefchaduwd , door de Water-haaren die aan de Voet of Dorpel des Ge‘

bouws heenen fchijnen te ftroomen 5 ten fy dan datmen dit Gebouw voorde

Gevel des Heiligdom nemen moet 5 aan welkers Oofierfe Voor-drempel

Ezechiel de Wateren nederwaards fag af-daalen _, van ’t Zuiden des Al.

taars 5 Kap. 4.7. 1,5. waar op in de Openbaringe van Johannes Kap. 22.

fchíjnd gefpeeld teworden. En gelijk de Propheet die WVateren een

Vrugtbaar-maakende kragt toefchrijft ‚ foo datfe Boomen en Blader ge.

wallen deeden uitfpruiten : alfoo fietmen ook op defen Penning d’uit‘

fpruiting van eenig Kruid aan den Oever des firoomenden Waters aan‘

gewefen. _Ia men fou op defen Voet voortgaande, mogen denken dat

ons in dufdanige fchemering noch eenig Ligt toegediend word, uyt de

Letteren des Op-fchrifts , die de Koning Salomon te kennen geven. Hot..

tingerus brengd waarfchijnelijk defelve Penning een weinig anders en vry

wat netter in lijn Teiken-kundige trek te voorfchijn: vertoonende ’t Voor.

portaal van een Gebouw op vier Kolommen , met een ruime opening

des Ingangs , en een plat Dak of Baloníler Baalje boven ’t felve Bouw

gevaarte , volgens de Wet , Deut. 22. 8. Doch men fiet’er geheel geen

gewag op van „eenige Water-fhooming; of Kruid of Boom gewas, maar

wel een Star boven den Wandel-trans des Gebouws uitgedrukt 5 foo

datwe ,ons hier t’eenernaal bedremmeld vinden, niet wetende ofwe defe

voor eenen anderen Penning te fchatten hebben , of datwe onfe voorigc

-Sin-fpeeling willen in ’t Riet jagen, of die beide op reekcning derJood

fche ¿bedriegers te fetten hebben? d’Ander fijde des Pennings vertoond

’ een
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een Cierlijke Kruik of ‚open Vat, met verfcheide dingen opgevuld; en

fulke mogelijk als tot d’Otl`erhanden dienden , ’t geenmen uyt de см) fl’elag—

tige nevens gevoegde Tak van Hyfop eenigfinds fou mogen beíluiten;A

ten {у het te Emmeneen eenigen opgehoopten Schat wil te kennen geven,

Ook leel’tmer JERUSALEM op 5 waar van d’eerlìe Letter metde relt door

de tijd uitgewil’c is. Verfcheelende wederom in Beeld-{tempel en Opfchrift

veel van dien welke de Heer Hottingetus waarl‘chijnelijkvoor‘den felven by

brengd5 wat over wy terí’tond d’aanmerkelijke reden van een onfer veel

geagte Vrienden fullen te rade nemen. Den volgenden Penning met de

Letter F. geteekend 5 vertoond wederom een Hebreeuwfche Lier of

Рыси, met het Opfchrift in gemengde Letteren5 Lofzingd (of Pfalm.

zingd) den God der Heir/¿haaren охи/дн God. Op het Rugge—fiuk fietmen

een Lauwrier-krans, en een regt o fchietende Palm—tak midden in de

felve5 met het byfchrift, Simeon е Vтуг тат. De laatfie daar aan

volgende met G. geteekend; draagd het hoofd of d’af—beelding van Sa

lomon, gelijk fulks dit Opfchrift, Salomon de Кати, dat eensdeels

Afl‘yrifch anderdeels Samaritaanfch is, overvloedig te kennen geeft. D’an—

dere zijde vertoond foomen agt, het Gebouw des Tempels, maar onder

een dwaal-lieke gedaante 5 dog het byfchrift verl’trekt de felve tot ge‘

noeglaame verklaaring. Van hoedanigen gefag het bewijs defes Pennings

by d’omIìgtig{le Mannen is, fulks hebbenwe boven uit de Wet die den

Joden verbied Beelden te maken, alreede fchemeragtig aangewefen , om

te gillen watmen van defe en diergelijke bewijí‘en te houden heeft. En

gelijk wy defe Penningen van Salomon , benefi‘ens vele andere der nu ge

noemde, al van overlang niet voor al te pluis gehouden hebben (niet се—

genfiaande {у ons, door eenen Gabriel Simon en andere, ongetwijfeld

op ’t geloof der joden , voor regt Oud en geloofbaar in de hand geflopt

worden) foo naamen wy ontrent den uitgang van den Jaare 16 75. de

vrymoedigheid om over der felver geagtheid, door eenen Send-brief aan

den naauwkeurigen Oudheid doorfnuffelaar Joachim Oudaan , onfen veel

gïgten Vriend, fijn oordeel af te fineeken 5 die dan ook na fijn aange‘

me openhertigheid , ons verfoek met dufdanigen aangenaamen ruim

weidendheid voldede, als‘we hier uit fijn antwoord, tot defen propoofie

dienende, met fijn eigene lieftaalige bewoording bydoen. Om nu ook

„ mijn oordeel te geven feid hy , van dien Hebreeuwfehen Penning ,die

De ftsdc

Penning

met F. gc

reckcnd.

De fevch

de Penning

mer G. ge

:cekcndc

Oordeel

_„ op de naam van Salomon, met d’uitbeelding van des felfs Tempel, Zĳjfgw

‚5 by Gabriel Simon gevonden word; hier in Ш ik my al wederom in dm От

‚‚ foodanigen bedremmeltheid bedraid vinden , felf op den voor-gang ee—

„ niger Geleerden die van d’oplofiing defer ingewonde onl‘ekerheden haar

„ werk gemaakt hebben, dat ik naauwlijks foude weten, wat befluit van

„ fekerheid hier in te nemen fonde zijn: Om dit wat klaarder te doen

„ bevatten, fal ik het ook wat ontwinden 5 dog voor af mijn bewijs ont

„ leenen van een voorbeeld, dat onder my ielf beruft, en my in mijn

5, eigen perfoon wedervaren is. Ik bewaar onder mijn prulletjes , eenen

„ Kooperen Penning, ontrent ter groote van een Schelling, en drie of

„ viermaal foo dik5 hier fietmen op d’eene zijde, twee hoofden met de

„ nek na elkanderen toe gekeerd ‚ en eenige vreemde Letter‘íh‘ik of

„ Charaâers daar boven; aan d’ander zijde, ifl‘e vol van foodanig Cha

„ raíter-fchrift: defen heb ik, om’er eenige bediedenis van te mogen uit

„ vorfchen , t’eeniger tijd in handen gefield van de Heer Jacobus Gool,

„ in fijn leven Profeifor in d’ÜOÜZCrfChC Taalen , in de Academie tot Lei

д, den 5 den felven , na datfe ontrent een half jaar aldaar was verbleven ,

de geloof

baarheid de:

Hebreeuw

M 3 ,‚ we‘

c he of

Joodfche

Penningm—
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„ wederom halendeV , feide my gemelden Heer , datfe hem uitermaten

„ veel werks ‚ en hy’er fig meenigmaal feet moede over had gemaakt,

„ eer hy had kunnen'uitvinden , uyt hoedaníge Letter-print dit Opfchrift

„ beítond , ’t zy Oud Perfiaanfch (’t geen ik’er van geoordeeld had, en

„ dat de twee Hoofden, de Koningen Syroe's, en Kofi‘oës, Vader en

„ Soon die t’evens de Regeeringe van Perfie in handen hadden, ontrent

„ den tijd dat de Chril’cen Keifer Heraklius het Kruis , foo men wil , van

„ de Perfianen wederhaalde; mogten beteekenen:) ofte Oud Arabifch,

„ gelijk hy eindelijk befloot , doch dat het {onder Punten was gefchre‘

_„ ven, en daarom des te lalliger om uyt te vorfl‘chen д doch dat hy niet

„ en wilde, of dit voorwerp waar hem voorgekomen, om dat het hem

„ foo merkelijken , en door den arbeid behaachelijken [toffe van oefening

„ had verí’crekt: waar door hy nu meenende klaar te kunnen fien h hier

„ van dufdanige verklaaring, volgens fijne leefing , gaf: boven de Hoof:

„ den Dao INTEGRITAS ET SALUS, Gode volmaaktheid en Salzgheid.‘

„ aan d’ander fi'de , (Дн AUGEATUR HONORE REX ARSELAN rruus

„ BADELAN , ['(aning Arfi’lan , de Soon van Badelan , die in Een ver——

„ meerderd worde. Dit fchijnd kort en beknopt: defen felven Penning'

„ in handen í’tellende aan eenen Abraham Carpentier , die veel van fijne

„ bedrevenheid in vremde Taalen voorgaf, ontfang ik van den felven

„ eenige tijd daar na dufdanige verklaaring: Het Opfchrift boven de

„ Hoofden, REX CONFOEDERATORUM DEMISSE мою, DeKom'ngder

_„ Vereenigden ‘van uitgelaate’ Vreede . aan d’ander fijde CUM номо SE

„ IMPLICAT , Sec. Was dit de fin: Als een Men/¿h ßeh in hooge en die;

„ ре dingen гит/едем, dan 15: waardigheid gelĳk denflaat der ¿eener

_„ die amber f’wer‘ven ,‘ of als een Vrouw ‚ die/onder aanfiebts bedekking

,‚ uitgaat _‚ of al: een Geylaeht dat ‘van fĳn Ouder: vlucht. Ter fijde

flond MUNDUs EST TYRANNU'S. De Weereld is een амид-лапа. En dus

verre de gemelden Carpentier: fie hier een Verklaring die van de voor

gaande als Hemel en Aarde verfchild , en die door geenderleie toe—

paffing over een te brengen is: daar fiond ik tufl‘chen eiden , en had

elk evenveel ; alleen dat ik de verklaring van de Heer Gool vry wat

meer toevertrouwde : hier van dan d’opening aan den tweeden Verklaar;

der gevende , Pcond die evenwel op fijn Ptuk , gelijk het gemeenlijk gaat;

wel eenigfinds fijne eerfte meening wat intrekkende , maar die van de‘

Heer Gool vry feer befirijdende , en wederfpreekende: Ik ben dan gekomen

tot een derden , die tot Leiden de vermaartheid van Uitlandfe ofbixotzfehe

Taalen (foo menfe поста) vry bedreven te zijn, verkreegen , en de

Turkfche , Arabifche , en Afrikaanfche Land-gewel’ten doorreiíl: had;

defe oordeelde dat het was van een Koning van Marokko, dien hy my

noemde, en my nu vergeeten is , ontrent honderd en vijftig Jaren Oud:

dat my feer onwaarfchijnlijk fcheen , om dat de Penning felf een veel

meerder Oudheid fchijnd te vertoonen , mede om dat de Schrift-firikken

van dien tijd foo niet buiten kenniffe fouden zijn, als eindelijk om dat

de Turken en Mahomethaanen een af-keer hebben van alle Uit—beeldin‘

gen : foo dat ik noch even onfeeker blijf als te vooren 5 en wel gedagt

heb, indien daar toe goede gelegentheid mogt hebben, d’Af-beelding

des felfs eens aan A. Kircherus tot Котел over te fenden. Dit dan voor

af hebbende laten gaan , tot een feeker bewijs van d’onfeekerheid der

Uit-leggers felfs, over d’ingewikkelde duifberheden der voorledene eeu—

wen of flîands-gelegentheden, foo gemoet my noch eenen Koperen Pen..

ning, den Hebreen toegefchreven , waar op aan d’een fijde ,‘ een Balfem.

blad,
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blad, metl het Opfehrift- Ten tĳde der Beßzgjidz'nge; namelijk van Jo.

. fua , feggenfe, doen hy op de Overtogt der Jordaan in het Beloofde

Land, geboden wierd, zijnde dit de tweedemaal, de Kinderen Ifraels

te befni'den: op d’ander zijde í’taat een Palm-boom , met het byfchrift ,
Pinguedlo gjm, Sijne Vettigheid , te weten van het Beloofde Land ‚ daar

fe nu in traden: dus word het Hebreeuwfch , ofte ’t zy hoedanige Op

fehrift , eenparig verklaard van Villalpandus en Kircherus, die ’t hier in

met malkanderen Praan en eens zijn: Na hen beiden komd Hottingerus ,

en verwe t en beílrijd defe meening ten hoogíten , in fijn Werkje De

Cippià‘ Ó' шит): Hebreorum, en meend aan te kunnen wijfen , foo uit

de eigenfchap van de Taal , het gebruik van fehrijven, als ook het e

bruik der Penningen by de Ifraehten van dien tijd, ’t welk foo hy feid

meer in Goud en Silver , en niet in Kooper beitond , dat dit niet anders

dan voor een Samaritaanfch maakfel, van veel laateren tijd, en tot een

Amuleet , foomen ’t noemd , dat is een kragthebbend tegenmiddel tegen

eenige befweeringcn, en daar voor om den hals gedragen, toegefteld,

foude te houden zijn: Hoedanige Ârnuleten men wil darter van latere

tijden, by de Bafilidiaanfche Ketters toegeí'teld, verfcheiden gevonden

worden: waar van by eenen Joannes Macarius een feer geleerde verhan

deling gefchreven, dewelke van eenen Joannes Chifletius met aanteeke

ningen verrijkt, en uit de Drukkery van Moretus in ’t ligt gegeven is.

By defen Hottingerus dan, als ook by Kircherus, in fijn Едут/деп

Oedz'jouaF , Тот. 2. p. 102. vinde ik d’afbeelding van defen Penning van

Salomon 3 dien my nooit by Gabriel Simeon gebeurd is te fien, als wel

ken Schrijver felf tot nog toe nooit tot mijner kennifi‘e gekomern's 3 dog

by Hottingerus word my beveítigd , dat het defelve Penning is, die by

gemelden Simeon gevonden word: Kircherus vertoondl‘e enkelijk in een

ruwe fchets, met vermelding van ’t Opfchrift; Den Koning Salomon,

en Den Heiligen Tempel ,' {onder hier verder een enkel woord meer b

te doen, als dat de Charaíters ten deele Afi‘yrifch , en ten deele Samari—

taanfch zijn, gelijk hy (fegd hy) die d’eene met d’anderevergelijkt, be

vinden fal: dat hy’er dan dus affcheid, geloof ik dat is om dat hy wei‘

nig geloofs aan defen Penning gegeven heeft; en fulks op de voorgang

van Villalpandus 5 want hoewel die den felven niet vertoond , foo fpreekt

hy’er egter in fijn derde fiuk, op ’t 3'9'6. Blad aldus van: Nu foudenwe

niet oordeelen , datwe hier nog yts verder by te doen hadden , wantwe

fchijnen meer dan genoeg van de form der Hebreeuwfche Penningen ge‘

fproken te hebben, ten zy’er ook nog yts te {eggen overig was , van die

Penningen diemen geen Hebreeuwfche noemen mag, al ift datfe met

Hebreeuwfche Letteren gelchreven zijn: En om kort te zijn, {al ik’er

maar een tot een voorbeeld bybrengen, die de keur-wet van alle d’ande‘

ren fal konnen aanwijfen : 1k heb by Fulvius Urfinus gefien fekeren

Kooperen Pennning, op het gewigt van een Dragma, die van d’eene

kant vertoond het hoofd van Marcus Antonius , met dufdanig Opfchrift;

Зньомон Мвьвс, dat is, Koning Salomon: aan d’andere zijde ver

beeldfe een ruwe en wanfehikkelijke gedaante van een Tempel, met het

Opfchrift, HAHECAL SELoMoH, dat is, Salomons Tempel: waar van

wat defelve Fulvius gevoele, fal ik in ’t kort voorftellen , aangefien die

Man , van uitfiekende geleerdheid, fig felven veel gefags en geloofbaar

heids verkrijgt: Hy meend dan, dat defe Penning van Herodes Agrip

pa gefiagen is, die, om Antonius te vleicn , hem de naam van SALOMON

en de glory van den herbouwden Tempel , rocgefchreven heeft: dit ge

’ voc
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voelen word door veele geen verwerpelijke giílingen beveiligd 5 want de

Tronie ‚ diemen op den Penning fiet, is, buiten alle twijfel, die van

Antonius , als die met alle andere Penningen over-een—komt , die des

felfden Antonius Naam en Weefen dragen: De Letteren zijn t’eenemaal

def@ gelijk , diewe voortgebragt , en betoond hebben van Ezdras gevon—ò

den te zijn , weshalven defe Penning noodfaakelijk voor laater, dan van

’ Ezdras tijden , moet gehouden worden : Eindelijk defen Tempel heeft

niet alleen niet yts met Salomons Tempel, maar ook niet met eenigen

Tempel, die van de Heidenen Wijfl‘elijk en Bouwkonítig is gewrogt,

geli'k 5 en derhalven vertoontfe niet yet anders dan de onwetenheid van

den Werk—meeíter die dien Penning-{tempel heeft gemaakt: weshalven ,

foo achtenwe , datme en defe , en eenige andere , die defcn gelijk is,

welke’er fou mogen gevonden worden , voor geen Hebreeuwfche, maar

voor een vreemde Uitheemfche te houden heeft 5 als geflagen zijnde van

Herodes , een onbillijk Vorít , die fich wel uiterlijk geheel en al voor

een Hebree'r uitgaf, maar geen ding minder behertigde dan fich de Wet»Y

ten en Infettingen der Hebreen te onderwerpen , die het voor Goddeloos,

en vervloekelijk houden , eens Menfchen Beeldnis , ’t zy om welke re-‘

den, ofte te welker oorfaak , uyt te werken. Dus verre Villalpandus.

Eer Hottingerus tot het uiten komt van fijn gevoelen, over delen Pen.'

ning, doet hy voor af gaan eenen Brief van feekeren feer beroemden

Antiquarius _, foo hy hem noemd , met hem in gemeenfaamheid gewiß

feld 5 waar in we defe woorden vinden : Ik hebbe ook defe dagen ont

fangen van N. N. de af-beeldingen , die in het Boekje der Grat—íteencn

en Penningen fullen gebragt worden , daar ik grooten dank voor zeg; En

dewijl my bygeval ter hand was eenen Silveren Penning van Salomon ,

i in het felve gefondene Tafereeltje uitgedrukt, onder andere diergehjke

‘ my van Lyons gefonden , dewijl ikfe nu al hadde in mijn Laadjes , foo

heb ikfe gedagt U voor een tegen gefchenk toe te fenden5 miffchien

Water. in Zee, doch het zy hoe ’t zy, ik verfoek dat gy’t voor lief be.‘

liefd te nemen. Van de oprechtheid, en authentijkheid ldefes Pennings

(op dat ik dit woord gebriuke) weet ik tot noch toe niet yet feekers ’

noch beitendígs valt te {tellen 5 twijffelagtig maken hem, Ecrit, de niet

Samaritaanfche , maar een nieuwe vierkante Letter 5 welke Penningen ik

niet en weete of wel genoegfaame getuigenis in d’Oudheid vinden, of

indienfe ’er vinden, of defe Letter al van foodanige Oudheid is. Ten

tweeden, het gewicht van een Dragma , "t geen eenen Roomfchen De»

nari’te kennen geeft. Ten derden, het aangefigt , ’t geen dat van Mar.

сиз Antonius naauwkeuriglijk uitdrukt: Ende ten laatíten , de Strale‘

kroon om ’t Hoofd 5 welke foort van Kroonen ofte ten tijde van Salo—

mon al in gebruik zy geweeít , daar aan twijffel ik grootelijks 5 ofte im

diens ’er geweelt is bíy de Heidenen , foo is nochtans niet waarfchijnlijk,

dat dien Koning , die oo wel door de Goddelijke Geboden onderwefen was,

aan defe Heidenfche overgeloovigheid , hoedanige dit flag van Kroonen

te kennen geeft, plaats foude hebben willen geven: Want defe foort van

Kroonen (op dat ik dit van wat hooger ophale) ontleend fijn beginfel en

naam van de Son felf, wiens heerlijk Hoofd , все. Defe dingen, fegge

ik , zijn onder anderen my tot een bewijs , datmen defen Penning aan

Salomon, offe fehoon lijnen naam draagd , niet toe—fchrijven mag; maar

datfe of ten gevalle van Antonius, dien door vleifugt de naam van Sa;

lomon toegepalt word, ofte wel van de Nakomelingen , mifl‘chicn d’O‘

verflen by de Romeinen geitel’d, ter gedagteniíle van Salomon, 'en íîj.

nen
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nen Tempel geflagen zy geworden 5 ’t geen by de Romeinen feer ge‘

bruikelíjk was: als te fien is aan fommige Penningen. Nog heb ik ees

nen Gouden Penning, met de naam van David, en fijnen Soon Salomon ,

met den Tempel, wegende vier dragmas in ’t gewigt -, welken Waferus

vertoond en uitlegd. Defen Schrijver fchijnd in ’t gevoelen, aangaande

d’aanfigts afbeelding van Antonius, en by gevolg van de niet waarigheid

van den Penning, in alles met Villalpandus over een te komen 5 hoewel

hy; den felven niet en noemd, en van een Silveren, gelijk den anderen

van een Kooperen ,— gewag maakt: Eerwe ’t gevoelen , en de wederant

' ‚woord van Hottingerus hier tegen-kanten д, moet ik hier nog aanhegten

het uit-trekfel van eenen anderen Brief, by den felven te vinden, en

» eenes aldergeleerdfien Mans geleerden Brief genoemd5 zijnde van de

Heer Conringius , waar in hy, naar een wijdluftige uitweiding, aldus

feid: Op dat ik weder tot de Hebreeuwfche Penningen kome, ik fal

u niet verbergen eenige mijner Vafl-ítellingen: d’eeríte is , dat’er eer

,tijds nooit Penning der Hebreen met de naam van »Si/zel genoemd gewor

den is, die niet van Silver zy geweeft: de tweede ,‘ dat’er geenen Pen

ning, die de Beeldenis eenes Menfches draagd, van den egten bedde

is; en derhalven dat defe ‘met Salomons en Mofes Beeldeniífen etee;

kend, en fooder nog eenige diergelijke zijn, infonderheid defe diede

Beeldenis van onfen Saligmaaker vertoond , alle voor baí’rarden te houden

zijn. De derde , dat geenen Penning , met Hebreeuwfehe CharaEters

voorfien, van goeden merk, ofgroote Oudheid zy. De vierde, datmen

met geen feeker kenteeken toonen kan , dat de Penningen , die een Sa‘

‚maritaanfch Opfchrift hebben, ouder zijn dan de Babylonifche gevan-‘ò

genfchap. De vijfde, dat alle defe Penningen geflagen zijn ten tijde van

de Afinoneen, en de Herodefl‘en, en wel na dat de felven van De..

metrius de magt bekomen hadden om Penningen te mogen Munten 8сс.

Hier fienwe al een goed aantal, en infonderheid van Mannen van oor-r

deel -, en ervarentheid in defen, dat geen gering gewigt tocbrengd, die

defen Salomonfchen Penning van onwettigheid betijgen , indien niet over;

tuigen: Laat ons mee eens fien wat Hottingerus hier tegen voor de wettig—

heid des felfs te berde brengd: op de redenen in den eeríten Brief ver‘

meld, antwoord hy aldus: De bewijs-redenen, uit de Oudheid felfont—

leend , fouden ligtelijk te weeg brengen , dat aan defen Penning, dien.A

men van nieuwigheid voor regt roept, ’t bekleedfel der Oudheid beno

men wierd 5 gelijk baarblijkelijk is, dat Villalpandus voor defen van de

Ген Penning dus geoordeeld heeft , datfe namentlijk , in later Eeuw,

van Herodes Agrippa , ter eeren van Marcus Antonius , diens Beeldnis

Zy fcer naauwkeurig vertoond, foude geflagen zijn 5 ’t geen nochtans nu

al over lang aan den feer Geleerden Schikhardus heeft mishaagd; waar

van befiet‘ fijn Gefprek van de Hebreeuwfehe Penningcn: Van defen

‚ Silveren Penning (want dat’er ook Koopere, hoedanige een de Room‘

fehe Urfinus gefegd word gehad te hebben, te Jeruíalem worden uit

gegraven , heeft Schikhardus aangeteekend) beken ik , dat ik’er tot

nog toe geenen met Hebreeuwfche Letteren geteekend gefien hebbe,

die een fekerder en waarfchijnelijker gedaante van Oudheid voor iig

brengd: ’t is, beken ik wel, geen Samaritaanfch Opfchrift5 maar hier

vanfienwe geen volí’crekte noodfaakelijkheid , infonderheid inde Heilige of

Zinnebeeldelijke Penningen. Gelijk het belang des gewigts verfcheiden

is geweeí‘t, foo en ontrekt het niets aan d’Ouheid, ’t zyfie van eenen

enkelen, ofte van eenen dubbelen Dragma bevonden worde. Het wezen ’

N is
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is bedriegelijk , infonderheid in ’t Kooper ingefneden. De Straal—kroon,

alhoewel niet buiten overgeloovigheid , fie ik niet datmen de Joden

af te wijfen heeft. Geheelijk dan oordeele ik , dat defen Penning de

voetfpeuren van geen verwerpelijke Oudheid heeft ; en ik en meen niet _,

dat’er eenige met Afl‘yrifche Letteren ouder fal gevonden werden; im—

mers fy wind het verder van de Sikels die met Hebreeuwfche Letteren

geteekend zijn. Dus veel antwoord hy alhier; en op den tweeden Brief,

nog dit volgende: Nu tot uwe Vaft-f’rellingen, foofe u beliefd te noe.4

men, daarwe vooreeríl: foo veel te ligter toekomen kunnen , als het in

de H. Schriftuur felf feer gebruikelijkis, dat’er een Sikel voor een Silve

ren Penning, en wederom een Silverling voor een Sikel gefleld word ;“

gelij kwe boven gefegd hebben : ten zy dat hier een klaare plaats tegen was ,

namentlijk ‚1 Kron. 21. 25. alwaarmen uitdrukkelijk leeft , dat David

aan Arnan gaf fes honderd Goude Sikelen van gewigte. De tweede

Valt-Prelling , na haare [telling aangemerkt, fchijnd het gebruik der Jo“

den naauwlijks toe te laten: Ik weet wel, dat’er voornaame Mannen zijn

welke fchrijven , dat het daarom den Joden te fwaarder heeft gevallen,

fchatting aan de Romeinen te betaalen, om datfe, boven het verlies van

’t Silver, verder genoodfaakt waren des Keifers Beeld te foeken , met

haar handen aan te raken , en hem eindelijk toe te brengen; daarfe felf,

des Goddelijken Wets gedagtig , van alle gefnedene , en van alle Beeld

een afkeer hadden: maar van anderen , en voornamentlijk van Seldenus,

Word bewefen, dat de Joden fig van Schilderyen en fnijdwerk , foo van

Beeílîen, als van een Menfche , niet volítrtktelijkonthouden hebben; ja

datfe felf niet het Geld der Chrifienen, met het Kruis geteekend, ver-’

werpen: Ik agte dan niet, dat’er yts in de weg is, waaromwe de oude

Joden minder fouden toefchrijven de Penningen met verfcheiden, felf

ook Menfchen-beelden geteekend; in de onderftelling egter zijn de Pen

ningen, die het Beeld van Mofes , en van onfen Saligrnaaker dragen д

а1 te baarblijkelijk verdagt, ja van on-egtelijkheid overwonnen: van den

Penning van Salomon hebbenwe onfe oordeel boven gegeven. Ein#

delijk befluit hy, Het gebruik der Penningen is by den Hebreen feer

oud, en geduurig geweefl’, waarom foumen dan niet feggen mogen,

dat’er eenige , uit de Jerufalemfche Puinhoopen , ’t zy van de verwoeflîe

Stad, of van den verbranden Tempel, voor de Nakomelingen, die de

felve met naarflîighcid nafpeurden , overgebleven zijn ? Van de Komeinfche

en Griekfe, en felf die d’alderoudfie Zijn , fullen d’Oudheid—kenners niet

ligt toeí’taan , datwe fullen mogen twijffelen ; waarom foudenwe dan al-l

leen van de Hebreeuwfche wanhoopen? d’Opfchriften felf van eenigen ,~

gelijk als daar is die van Salomon, welken Penning ik niet weinig toe

vertrouwe , brengen meenigmaal een grooter Oudheid mede.‘ Eerwe

hier affcheiden , fullenwe nog in ’t midden Hellen, ’t geen hy aangaande

defen Penning nog elders anders feid: Schikhardus , in verfcheide verhan‘

delingen over de Hebreeuwfche Penningen, betuigd, dat’er te Jerufa.‘

lem oude Koopere Penningen opgegraven worden, met de naam van Sa‘

lomon, doen het Rijk nog bloeide geflagen , en die aldus veel ouder’

zijn dan felf de Oorfpronk der Samaritaanen , of dan Ezdras is , die van

d’eene kant de Beeldenis des Konings, van d’andere den Tempel, bei-‘

defins met gemeene Letteren vertoonen: foodanig een word gelegd dat-f

ter de Roomfche Fulvius Urfinus gehad heeft; en defen fegd Villalpandus

(gy hoord de woorden van Schikhardus) tegen het (ее: klaare Opl‘chrift ‚

aan, enkelijk om fijn vooropgevatte meemng niet ter neer te werpen,
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dat in later tijd van Herodes Agrippa , ter eeren van M. Antonius, diens

beeldenis fy feet wel uytdrukt , geflagen foude zijn. Sie hier nu, daar ik

kort meende te zijn, een geheel‘uyttrekfel van aflehriften, welke ik ’

achte uw’ Ed..veel eer vermoeyen ., dan vermaken fullen 5 gy kunt’er aan

ontwaar worden , hoe gewillig ymand loopt , wanneer hy als op zijn

eigen veld is , en daar die hem loo behaachelijke verflingering den prik

kel als in fijn hand heeft , en hem onder ’t loopen t’elkens als met

fpooren noopt: dog ik heb liever aldus door de mond van anderen, dan

uit mijneigen kleine ervarenis, en kennis, willen fpreken; hoewelwe

ons ook aldus even feer op een driefprong bevinden, en van de re е

toegang tot het Orakel der onfeilbaarheid, noopende defen Salomon‘.

fchen Penning, by na even onfeker blijven: want tuffchen foodaníge ten

werenzijds vermaarde, en alderbedrevenfie Mannen, wie vermeetlig een

regtmatig oordeel te kunnen vellen?

‚Non opi: ф „фи, lires сотропеге tantM‘.

Soo groote twilten te befligten,

Dat is geen lait voor ons gewrigteń.

Om hier evenwel nog een woord van mijn eigen bedunkelijkheid byte

doen , ik foude my in defen mede al feet op het gefigt beroepen, en in

dien Fulvius Urfinus (wien ik in defen deele al byl‘onder veel toe ver‘

trouwe, hoewel my niet onbekend is dat hy ook in eenige dingen fijne

misflagen heeft gehad) als ook dien Antiquarius , met wien k-Iottin-`

gerus fijne Brieven will‘eld , en daar hy felfs foo grooten getuigenifie

van achting, en kennifl‘e , van Geeft , enkelijk op het gefigt geoordeeld

hebben, foo van den Silveren als den Kooperen Penning, dat de Beeld-l

nis met die van M. Antonius ten uiterlten over een quam ; foo foude ik

my ook feer ligtelijk daar heenen laten neigen , dat defen Penning geen

Ouder herkomit dan ontrent van defe tijden heeft gehad: Want wat be—

langd het oordeel u‘yt het Opfchrift der Letteren, en ook of dus of foo;

danig Opfchrift yets tot de uitvinding der rechte Oudheid doet, ik {ie

dat hier wederom in beiden d’oordeelen niet over een komen : en gelijk
ik hier in Hottingerus lgeenfmds fou willen tegen fpreeken, als welks gea

grondvelte Letter-en Taal—kunde ik genoeglaam van een onverwrikbare

fiandfaamheid agte te zijn , foo geloove ik evenwel, dat fijne bedreven-~

heid, ontrent de rechte Oudheid der Penning—kunde, niet foo beflepen

is , als die van die alder—geoefl’endlle Roomiehe Oudheid‘kenners , be

minners , opfoekers , en nafpeurders ; gelijk ik fie dat hy ook flaauwe‘

lijk defe aanmerking ontrent de afbeelding beí’trijd: de Strale-kroon

meen ik niet dat aan d’een of d’andere kant veel gewigts fou kunnen toe

brengen ; want hoewel de gebruikelijkíte gewoonte der Oudl’te en meeí’te

Ooíterfche Vorften is geweefl: , enkelijk den Koninglijken l—lairband te dra

gen , foo wordenwe evenwel uyt de BybelfcheSchriften van het tegendeel

overtuigd , daar I Kron. zo. 2. gefegd word , dat David de Kroon van het

Hoofd Hanuns des Konings der Ammoniten nam , die een Talent Gouds

in ’t gewigt woeg, en met Edele gefieente befet was; daar onfe Uitleg

gers al een feer groot, en onnatuurlijk gewigt, aan toe-fchrijven; dat
defe met firaal‘takken uitgewerkt geweeí’t kan zijn, foo wel als op eeni-

ge andere wijs , kan van niemand geloochend worden , die niet het te-I

gendeel door bondiger bewijs fou weten valt te {tellen 3 en dat’er David,

om eenig Heidenfch overgeloof, niet van af—keerig is geweeí’t , leerenwe

’ N 2 uit
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uyt de gewagmaking datfe op fijn Hoofd gefet wierd. ’t Zywe nu hier

“yr befluiten , dat defe Penning , of, van Salomon felf herkomfiig fou

de mogen wefcn, of, dat mente ten minf’cen aan de tijden der Herodef.

fen fou toe te fchrijven hebben , foo en fie ik niet wat hier uyt veel tot

fiandhebbing van den Jerufalemfchen Tempel , op te Bouwen , of te

verwerpen loude zijn , na een Schets , die gelijkwe uyt de afbeelding

felf ontwaar worden , foo gering , foo verneken , foo koníteloos , en

foo on-eigentlijk aan den dag komt 5 want fchoon van Herodes Agrippa

gemaakt, foo had die evenwel het ontwerp van fijnen vernieuwden Tem—

pel voor fich ‚ een werk in fig felven foo groot en heerlijk , dat’er niet

alleen Chriíli Difcipulen , als tot een uiterfie verwondering de Steenen

van toonden , maar dat de Keifer Titus felf , voor en onder hare ver—

woefiing , daar mede ten ho'ogí’ten begaan , en onder ’t branden felf be

fien hebbende, ten uiterí’te over opgetrokken was: en ei-lieve , wat ont.

leend nu dufdanig Gebouw van foo armhertig gefiel , alswe op de Pen—

ning ontwaar worden ? of wat kan dufdanig gefiel van foo uitfieekende

gevaarte voordragen? ten zy men feggen wilde dat hier eenigfints de

Schetfe van den ouden Tabemakel, die felf tot een Voorfchets van den

Tempel fchijnd verí’trekt te hebben, ware nagevolgd. Nu bevind ik nog

by den felven Hottingerus , als ook by Kircherus _, eenen Penning , die

my dunkt by beiden de felve te zijn, hoewel by Hottingerus wel een

weinig finlijker uitgebeeld, daarmen aan d’een zijde eenen Tempel, ofte

liever het Voor-portaal met vier Pilaren , een wijde open Poort, en een

plat Dak : en aan d’ander fijde _, eenig Gebloemte , of een Vat daar

Bloem-werk boven uitfteekt: fret hier leeft Kircherus wederom , op d’eene

fijde , Koning Salomon , en op d’andere , Зет/шт i Hottingerus poogt’er

aan d’een fijde de naam van SCHIMEON , of Simeon, en aand’andere

’t Opfchrift , De: ‚‘Ïerujàlemfihen Vryheids , uyt te halen , en oordeeld,

datfe ten tijde der Machabeen , onder den Hooge—priefier, en Overl’ce

van dien Naam , foude Gemunt zijn: hoewel hy’er by doet , dat de

Geleerden Schraderus, die den felven Penning met fijne afbeelding en

verklaring in het Ligt heeft gegeven, hier uyt meende te kunnen lefen ,

Na de qucbrjvmg (te) fera/klem aan d’eene,‘ en aan d’andere fijde,

nevens den Tempel, Hier is het goed, foo dat ik wederom fie , dat het

felf met de aldergeleerdflze Luiden dikmaal ten uiterí’te los , en onfeeker

gaat; en my dunkt niet te onrecht het Voor-{pel van mijnen Kooperen

Penning , en de ongewifl‘e uitlegging des felfs , hiervooren by gebragt te

hebben: vorder, dewijl ik fie, wat voor bedriegerien dat’er t’elkens,

in het na-maaken felf der bekende Roomfche en Griekfe Penningen,

onder nomen worden , en waar van men voor defen de Joden voor ver

dagt heeft gehad ; ook dat’er de Penningen van Chrifius , en Mofes met

Hoornen , als een tweeden Ramhoorenigen Jupiter Ammon, met He

breeuwfche Opfchriften aan den dag gekomen zijn; foo {oude hetm

geenfinds wonder geven, als waar dit bedrog ook ontrent de meeí‘le der

Hebreeuwfche Penningen te werk gelegt: want ook van een Penning

van Samuel , daar Villalpandus , en Kircherus groot werk van maken ,

fie ik dat Hottingerus dit felve gevoelen heeft 5 ofte ten uiteríten geno

men , dat hyfe tot een geheel andere leefing poogd te betrekken. En dus

ver gaat d’opmerkelijke waarneming van dien Man , infijnen Briefin ’t be

gin van den Jaare 1676 aan ons gel‘chreven. Nu willen wy ook noch af‘

doen ’t geene van de Oudheid en ’t Gefag der Hebreeufche Punfŕm of

Klank-fiippen te feggen is.

' Ee
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Eenige [tellen de Punâen by de Hebreen even oud met de Letters : andere

brengenfe tot Mofes: fommige tot Ezdras en de groote Synagoge: andere

tot de Tiberienfe Maforeten, die de felfde ontrent hetJaar van Chrilhls goo.

by de H. Text fouden gevoegd hebben. Onder die welke de Oudheid

der Punéten beweeren, feggen fommige , datfe door ’t dagelijks fonder

Punêten te lefen, [ouden in vergetenis geraakt zijn, en maar alleen by

de Géleerde bekend gebleven zijn, tot datfe naar het t’faamítellen des

Talmuds weer in gebruik zijn gebragt; dog fy twijffelen of de Oude de

Puneten foo hebben geteêkend alswe die hedendaags hebben. Andere wil

len dat de Puní’cen van Mofes by de H. Text, niet fchriftelijk, maar

mondeling fouden overgeleverd zijn, en datfe van Ezdras daar na b de

Text fouden gelteld zijn. En dit is het meefie gevoelen der Joden. An.

dere erkennen Ezdras alleen felfs voor den eerlten vinder der Punâlzen ‚

en feggen datfe daarom van Godlijk gefag zijn. Dog de meel’re Geleer—

de del‘es tijds , {tellen de Maforeten die eenige eeuwen na Chrií’cus [ouden

geleefd hebben, voor de eerůe vinders der Punélten. En alhoewel dit ge

fchil enkel Letter—knibbeling is, egter kanmen feggen dat het fijn Oor

fprong uit de Bybelfche Godgeleerdheid heeft: want fommige vreefen

dat, indien de Puníten van geen Goddelijk gefag zijn, de Rooms—gefinde

een Deur fal geopend werden om de fekerheid en ’t gefag der Heilige

Schrift onder de voet te werpen 5 als welkers regte lefing , dit toegeí’caan

zijnde , t’eenemaal onfeker word; en derhalven foudede Schrifture ten opfigt

van ons , van het gefag der Kerke afhangen. Hierom willen fomrnige dat gc
voelen, fchoon valíeh, fterk fiaande houden, om dat’et ons in ’t e-

fchil over het gefag der Heilige Bybel-Schriften , wel шеей fchijnd te be—

guníügen. Dog de waarheid heeft de voorfpraak der leugenen niet_van

nooden , en fy moet niet verborgen werden, fehoon eenige de felfde mis—

bruiken. Daar zijnder ook die meenen , dat de Hebreeuwfche Text,

door het byfetten der Punâten in veele plaatfen bedorven is; en dat fulks

van de Rabbinen , en vyanden van ’t Chrilten Geloof gedaan zijnde, te

weeg heeft gebragt, darmen gantfch daar niet op vertrouwen mag; maar

de fekere leling uit de Lxx. Griekfe Vertaalers halen moet, om datfe

gemaakt is , eer deJoodfe Rabbinen de hand daar aan hebben geleid д en de

Hebreeuwfche Taal nog in haare bloei-tijd gekend en verl’taan wierd:

van welk gevoelen d’Heer I. Vollius is; alswe hier na uit hem felfs breed

genoeg fullen aanhalen. ‘

Eer wy de voomaamí’te dring—redenen defer gevoelens bybrengen , foo

lult’et ons cerfielijk nog de getuigenifl‘en van eenige uitllekende Mannen tot

verlterking van het gevoelen , dat wy voor waaragtiglt houden , voor te

Rellen. Jofephus Scaliger fegd in fijn Briefaan den Taalkundigen Buxtorf:

Het fchijnd my t’eenemaal feker dat de PunEten der Hebroen nieuw zijn ,

en datfe niiíleid werden , die de felfde foo oud agten als de Taale felf :

want de Letterkundige regels van eenige Taale werden dan gegeven ,

niet als die Taale in gemeen gebruik is, maar als de felfde is buiten ge

bruik geraakt. Soo zijn de Puníten der Arabifche Taale eerll gevonden

lang na de dood van den Bedrieger Mahometh: e'gter leeren de Kinde

ren der hedendaagfche Mahometanen fonder Puníten lefen. Soo lefen ook

de Samaritaanen en dejoden in haar Synagogen de Wet fonder Puní’cen. Te

vergeefs werd ons tegengeworpen de plaats uit het Boek ZOHAR , want dat

Gel‘chrift is jonger als den Talmud. \Vy hebben veel meer bewijs-redenen

uit de Overfetting der Lxx. om te bewijfen dat de Joden eertijds geen

Punéten hebben gehad, die fulks alleen uit weinig plaatfen des Targums
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konnen bewijfen. En diergelijke fraye getuigenifTen vindmenby feer veel

Geleerde Mannen. Dog nu willen wy gaan bewijfen dat de Puníten of

Klank—fiippen foo oud niet en zijn , als vele willen. .

Bcwiisdaf Onfe ecrite bewij s—reden nemen wy van de Samaritaanfche Letters,

c" die wy te vooren overvloedig getoond hebben , de felfde te zijn met de

oud Zĳn 11; 01166 of EerPce Hebreeuwfche Letters. De Samaritaanen kennen geen

dc Tn" Punâen in haare Handfchriften nog op haare Sikels: maar lefen haare Boe»

НОС?“ ken met hulpe der Letteren , die fy Moeder: der ççßng noemen. En uit defe

oorfaak is tuifchen haare Boeken en de Hebreeuwfche , geen`onderfcheid

ontitaan. Uit de Heilige Hifiorie is bekend, dat na het wegvoeren der

Tien Stammen en het inbrengen van nieuwe V01ken in haar plaats (als

wanneer de felfde van de Leeuwen geplaagd wierden om datfe de waare

Godsdienil onkundig waren) van den Koning een Priefier gefonden is,

die haar in de regte Godsdiení’t foude onderwijfen. Nu is het niet beden‘.

kelijk dat defen Prieí’cer een ander Wet—boek heeft mede gebragt, als met

foodanige Letters , die by de lfraeliten in gebruik waren, en met welke

Hoede de Wet van Mofes gefchreven was: want het is feker dat defe Samari

gîgî‘í‘“ taanen eindelijk de Afgoden'verwerpende , de waare Godsdienil hebben

шк Syna— aangenomen, fig met haaren Tempel-bouw alleenlijk van de 106611 af

fcheurende: gelijk niet duiilerlijk uit het gefprek van de Saligmaaker met

gefahren" de Samaritaanfche Vrouwe af te nemen is. Ten tweeden werd het felfde

“ms- bewefen uit de feer oude gewoonte der 106611 111 haare Synagogen 5 daar

‚de Exemplaren diefe het Volk voorlafen fonder PunEten , fonder Ао

centen of Bygalmen en onderfcheiding van Verfen waren gefchreven i

omalfoo het Eigen-fchrift van Mofes na te bootfen : want fy hebben gemeen‘

lijk in ‘yder Synagoge ten minilen een Rolle in een kofielijkvercierde Kifl:

met groote eerbiedigheid bewaard _, diefe om te leien daar uithaalden , en

wederom inbragten. Het is ook by 66106611 6611 gemeen gevoelen, dat de

Wet in den beginne fonder Punéten en fonder onderfcheiding van Ver.

fen is gefchreven: 1а ook het Boek van Either, datfe op een fekeren

da gantfch uitlefen. By Walton was voor defen foodanigen Boek van
‚gli‘êdm Either , beilaande uit veel te faamgenaaide Pergamenten in bewaaring.

Boeken Buxtorf bewijit dat een Boek met Puneten van de Joden voor onheilig

Êâtfîän' werd gehouden, felis fchoon de Puné‘ten waren uitgewifl’. Dit werd ver

weim'g— der beveiligd uit de Hiilorien van China, daar in de Jefuiten verhaa—

усат?" 1611 ‚ dat’er eenige Joodfche Synagogen zijn ontdekt, by welke een He.

China. breeuwfch Wet-boek gevonden werd meer als over 600. jaaren gefchre

ven, dat fonder Punóten is. Welke 106611 van Chrií’tus nooit gehoord

hadden , en ook niet en wiiten van de naamJoDEN , haar felfs lfraeliten noe.

overbliif- mende. Waar uit te vermoeden is, dat defe luiden eenige overblijffelfs

de zijn van de Tien Stammen. Dog de Voorí’canders van het tegendeel

stammen. brengen hier tegen in , ecrit dat die Boeken fonder Puní‘cen zijn gefahre

ven om den arbeid der Schrijvers te verligten : dog dat is feer flegt;

want het is niet waarfchijnelijk , dat ontrent het laffchrijven der Heilige

Schriften agt op een weinig arbeid der Schrijvers gegeven is. Ten twee‘

’ den werpen fy tegen, datfe tweederlei Exemplaren hebben, een fonder

Punâten met de gemeene letteren. Dog wy hebben te voren dat ver

digtfel van de tweederlei letters verworpen. Ook is niet waarfchijnelijk

.l Mmmm dat het Boek in de Synagogen met de gemeene letters en de andere voor

van Mor“ 66 gemeene man met de heilige letters fouden gefchreven. fijn. Ten der

den werpen fy tegen , dat defe dring-reden alleenlijk bewijfd , dat by

acrì’ugîm Mofes eigen fchrift geen Puná’cen geweeí’c fijn , maar geenfinds dat h?

шее . а -
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affchrift van Efdras daar van is ontbloot geweefl’. “Ту antwoorden dat

het beide in defe dingreden, openbaar is : want indien de Joden gewei—

ten hadden, dat het atfchrift van Efdras en van de Groote Synagoge on-`

der welke eenige Propheten waren , met Punéten was voorfien geweefi , fy

fouden niet na-latig geweefl: zijn , fulks in haare Synagogen na te volgen. Ge;

lijk vele der geleerdí’re Joden ons ’t felve geern toeltaan. En foo ymand van

meening is dat de getuigenifl‘en der Joden hier in van weinig kragt zijn,

dewijle ’t in haareige faak is , en alles foeken byte brengen, watter dienen

kan om haar geflagt te vereeren: foo zijn nochtans haar getuigeniffen voor

dit gevoelen van groot belang en meer te achten dan honderd anderen.

Een der Geleerdfle Letter-kundige onder de joden , namentlijkElias Le- n .

vita ‚ beweerd niet alleen , maar hy bewijlt het ook met veel reedenen МЁД!“

die klem hebben , dat de Puníten niet van Ezdras , maar van de T - murw“.

berifche Maforeten hun oorí‘pronk hebben 3 en hy brengd andere Rab— "cm om

d bo.binen by die van ’t felfde gevoelen zijn д namelijk dat de Punéten ontrent lîî‘sr 011d

het Jaar goo еегй gevonden zijn. ’

In de Vierde plaats werd het felfde bewefen uit de oude Talmu'diften' ВспТа1—

en Kabaliíten : want in den gantfchen Talmud , ‚Mifibna en Gemam werd mud

geen gewag van de Puncten gemaakt 5 waar uit een kragtig bewijs geno—

men werdom te befluiten , dat de t’ faamfiellers van die groote Boeken , de Ë’cu.

Punâen t’eenemaal fijn onbekend geweel’c: te meer dewrjl’er op veel plaat—’—

fen noodfaak was om waarlijk van de Punâten te moeten fpreeken; en met

namen als’er gefchil was over delefing van eenig woord, dat met ver;

fcheide Puncten verfcheidelij k kan gelefen werden : hoedanige plaatfen feer

veel voorkomen. Het is waar dat ’er in den Talmud wel gewag gemaakt
lwerd van de MASORAZ dog men moet weten dat de Mafora niet alleen on;

trent de Puníten, maar ook ontrent de Letters en de Woorden befig is:

want de gantfche Ma/‘ora is niet op eenen tijd gebooren , maar op verfcheide

tijden voor en na den Talmud van verfcheide Schrijvers te gaar geiteld;

Van de Kabaliften werd ook aangemerkt , datfe haar geheimen , diemen

liever Oude-Wijfs Fabelen mogt noemen, alleen uit de Letters en geen

finds uyt de Punûen noch Accenten haalen : ’t geenfe ongetwijfeld fou

den gedaan hebben , by aldien de Punéten doen hadden in wefen geweeft,‘

of van haar voor Godlijk erkend waren.

Het Vijfde bewijs voor ons gevoelen, werd gehaald uyt de КЕМ en

Кетхв , ’t welk Aanteekeningen zijn op de kant van de Hebreeuwfche

Bybel: die ongetwijfeld feer oud zijn; doch niet van den Ber Sinai,’

gelijk de Joden ons willen wijs maken : maar navolgens de verfcheide Lee

fing voortgekomen. Defe Kantteekeningen zijn de eene alleen befig ontrent

de Letters, d’andere ontrent de Punetenj in welke nogtans meer verl‘cheiden

heid kan vallen als ontrent de Letters. Daar {taan ontrent defe Keri en Кetib

noch de vol ende dingen aan te merken : еегй de Puníten die by Ketib

(dat is het aard) in den Text gevoegd werden,‘ die hebben haar eigen

Punöten niet by haar gevoegd, maar die Puníten die tot de Keri ,‘ dat

is tot het Kant—woord behooren. Waar door den Lezer vermaand werd,

dat het Kantwoord moet gelefen werden, dog met de Punc’ten des Text:

woords. ’t Gene geenfinds betamelijk fchijnd , de H. Geeft toegefchreven te

werden ; als die de woorden met haar eigen Puníten liever in de Text foude

hebben laten Prellem Ten tweeden de Maforeten merken aan , dat’er vijf

woorden in de H. Text zijn , die niet gelefen werden , om datfe overtollig

zijn 5 waarom fy ook geen Pun‘íten hebben: geliijer. 5 1. 3. &с. Vorders 19:21, и

Vindmen in feven plaatfen een ruimte in de Text opengela ten , daar geen ‘1min

Let‘î
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Letters maar alleen Punéten {taan , als Jer. 31. 34.. en op de kant í‘taat het

Woord J dat met de Punûen in de Text moet gelefenwerden. Ten derden

in de Text komen fommige woorden voor als van den anderen gefcheiden ,

die de Kant—teekening fegd , dat als Een woord moeten gelden werden д

en foo ook in tegendeel , gelijk alsJer.6. 2 9. 2Kron.34.. 6. Ten vierden 5 in de

Joden Text fijn Veel woorden , die aan deJoodfche Meel’ters (welke fchijnen wijfer

23%; ¿e te willen zijn als de H. Geeft) niet Kuifch genoeg fchijnen , en daarom

Tm flellenfe daar andere Puníten by, te weten van де woorden die op de

ЕЁ?“ kant {laan , die met die Puníten moeten gelefen werden , als 2 Kon. 18. 28.

Woordcntc Ten fefden , uit het Getal, Dienít , Gebruik en Naamen der Puné’cen

“Ест“ en Accenten, haald Capellus verfcheide redenen tegen der felfder Oud.

Wanneer heid op: dewijle daar uit openbaar is, dat die dingen uitgevonden zijn ,

fire' na dat de Hebreeufche Taale buiten gemeen gebruik geraakt is , om de Text

gevonde“ door dat hulpmiddel te gemakkelijker te lefen. De verfcheidenheid der

2'5"- Puníten is de Oude ook onbekend geweeí’t , en fy konden niet dienen om ’t

Rijmloos van de Vaarfen te onderfcheiden. Vorders by de oude Maforeten

j vindmen geen naamen der Punfiten _, als alleenlijk federd ontrent 500. of

Dc Нс- боо._]аагеп. En hoe is gelooflijk, dat’er van Ezdras tijden af, Puncten fonder

Ш“ паатеп {ouden zijn bekend geweefl: , daar de Letters over 3000.]aaren de—

hebben nog felfde naamen hebben gehad , diefe nu nog draagen г Daar—en-boven de naa—

Ïî men der Puncten zijn geen Hebreeuwfch , maar Chaldeefch, tot bewijs datfe

шатен. eerfi‘ gevonden zijn , na dat de Chaldeefche Taale by deJoden is in gebruik

gekomen. Aben-Ezra en de Letter—meeíters van lijnen tijd , erkennen niet

meer dan feven Puníten, diefe Koningen noemen, en aan de Tiberienfe Mafoò

Naam", re'ten toefchrijven 5 namelijk deCholem , Schurek _‚ сильным _, Segol ,

ÊË‘LP‘IÜ‘CĲ Kamer: en ’t Zere, Vorders de Puníten Raphe , Наде: en Mappick , offe

151,55: fchoon den onkundigen Lezer in ’t lefen helpen , zi'n den Ouden onbekend

’ geweeí’c. De Letteren Beth, Gímel, Palet/a, Сир/2, е, Thau, feggen de Let'.

Wat Ршзс- ter-meeílers , met de Punít Ладе: ‚ moeten niet uitgeblaafen , dog fonder die

iïräcâíĳ‘" Punít, met een uitblaafing gelefen werden: Egter werden de drie ecrite

uirgcblaa- by de Lxx. Overfetters altijd als niet uitgeblafen aangemerkt д dog de

ï'l'lfvor' drie laati’te als uitgeblaafen in ontelbare plaatfen. Hier uit blijkt dat de

Puníten lange tijd na Ezdras zijn gevonden: het felfde kan ook van de

Accenten of Byklanken gefegd werden. De Letter—meefiers zijn over der

felver getal niet eenf’temmig : eenige tellen’er x x. andere xxx. daarder nog.

tans natuurlijk niet meer dan drie onderfcheiden van Byklank ofTong-val

Waarom zijn. Maar waarom hebben de Hebreen dan foo een groot getal mogrmen

гона?" vraagen? Men fegd, om de Poëtifche Schriften in den Tempel te lingen.

ten Ítem! Dog hier tegen í’trijd, dat de andere Schriften , felfs de Kapittels , daar

Zë‘l'l‘hîggc'; in alleen eige naamen komen , defelve Accenten hebben. Soo dat de Accen

' ten ook eerfl: na de Babylonifche gevangenfchap zijn ingevoerd, om de

H. Text Singens-wijfe in de Synagogen te lefen , tot dat Rabbi Ben A“

fcher, die tooo. Jaaren na Chriítus heeft geleefd, de laatlle hand daar

aan gelegd heeft. Onlangs heeft ymand een Boek gefchreven , even als

of hy door een byfondere bcflzuuring des H. Geeft al der felver geheimen

ondekt hadde , verdeelende de felfde inKoningen, Hertogen , Graven,’

Dienaars бес. Dog dien armen Letter-knegt heeft in plaats van ligt, dui

Pternis voortgebragt. Seker daar zijn maar weinig Lees-teekenen noodig,

de andere zijn overtollig. Indien de Oude Hebreen Accenten hadden ge.

had, het is waarfchijnelijk dat de Grieken, die haar Letters van de He—

breen ontleend hebben , de felfde niet en fouden hebben ontbeerd : dog nu

is het uit de oude Opfchrifte'n en Hand-fchriften openbaar , dat de Grie

ken
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ken als ook de Latijnen van ouds geen Accenten hebben gehad, maar

die alleen hebben bekomen, na dat die Taalen buiten gemeen gebruik

geraakt zijn. Egter kan niet ontkend werden of de Maforeten hebben

met de Accenten uit te vinden , en daar door de leefing te verligten een

goed werk gedaan : niet te min zijnfe in fommige dingen te overtollig,

en in andere wederom te mager, want fyhebben de Teekenen van Vra

gen , Van Verwonderen en foo voorts , nagelaten, ’t geen wel had noo

dig geweePc.

De Sevende dringreden werd ons van de Chaldeefche , Syrifche,‘ Griekfe

en andere Overfettingen in de hand gereikt, als waar uyt te fien is , dat by

gebrek der Puníten , fommige woorden dubbel-{innig van beteekenis zijn;

en daarom verfcheidelijkzĳnvovergefet: gelijk in veel plaatfen blijkt. Hier

tegen werd ingebragt ‚ dat de exemplaren met Puníten eertijds feer raar

waren, en dat de LXX Overfetters met voordagt geen goed exemplaar

hebben gebruikt, om datfe dat werk als gedwongen deden. Doch dit fchijnen

Loutere verfierfels , want wie íal fulks gelooven , daar foo veefJoden doe

ter tijd in ÍEgypten waren , die van de getrouwheid der Overfetting konden

oordeelen; en dat ook de Overfetting der mm in de Synagogen gelefen , als

ook naderhand van de Saligmaker en de Apoflelen is gebruikt , om datfe doe

gemeen en bekend was, en defwegen nu van veel geleerde boven de He—

breeuwfche Text derJoden geagt word 5 dewijle daarin meer Schrijf-fauten

en vervalfingen van’haar in vermoed werden ‚alswe hier na uyt clen Heer

Voílius fullen bybrengen ; niet tegenflaand'e die Geleerde Man ‚ de agtbaar.l

heid der Lxx Overfetting ,. tot nederwerping van ’t Gefag der Hebreeuw

fehe Text , om geen andere reeden veel te hoog fchijnd in Top gehaald

te hebben , als om dat hem de Rabbijnfche Punéten in de weg zijn,

dien hy wil uitgefchrapt hebben 5 en dan meend hy datmen de Hebreeuw..

fche Text met de Samaritaanfche en Griekfe Overfetting der ьхх , haalt fal

over—een gebragt fien. En gelijk den [elven ook een verhandeling uyt gege—

ven heeft over den regten Ouderdom des Werelds , in welke hy tot veeler

verwondering beweerd , darmen de felve veel fekerder uyt de Griekfe By—

bel der Lxx Overfetters en de genoemde Samaritaanfehe Bybel , dan uyt

de hedendaagfche Hebreeuwfche Text haalen kan 5 foo heeft den Ver:

taalder in de Voor-reden van ’t gemelde Boek , ook den Heer Voílius ge.’

noegfaam daar in willen voorfpreeken , feggende : Wanneer d’Heer

Voilius ‘van den Samaritaanfehen Bybel en dejjelfs Oudheid fiireekt, en

moetmen fĳne meening ß@ niet opvatten , als of b) ‘van fine wat dien op

den Altaar te fetten , en den gemeenen Hebreeuwfihen Text agter de Bank

te werpen; О neen, h] houd defen in fijne behoorlĳke waarde, en

_fe/:rien agt hyjê fur] hooger dan vele andere, die den fel’ven dapper hoog

willen jehgj‘nen teflellen. En dit hebben en) ayt/yn eigen Mond: Wantge—

lĳk ik fijn Boekje eeîfimaal doorlee/ènde , in den beginne ook rvan die mee

ninge um , nam de ‘vrjmoedigheid om daar over met hemfi’lfs te jpî‘eeken;

wiens beleefdheid en vriendelĳkheid ik niet genoeg pryfen kan. Den Sama

ritaanfehen Text dan daar h] ‘van [preekt , И een en de рте met den he—

dendaags—genoemden Hebreeu’wfihen Bybel , niet dan maar alleen in de for—

me 'van de Letteren rvan malkander ’ver/bhillende ,‘ zijnde de сете gefi‘hre—

‘ven en gedrukt , noch met die Oude Letteren die de eerjte joden gebruikt

hebben ‘voor de Babylonifi‘he geuangenfehap , en waar mede Mojes fijne

Boeken gefehre‘ven heeft, en die Bybel: al: noch gedrukt worden , diemen

met waarheid den Samaritaanfchen Bybel noemd , om dat de Samaritaan‘

fehe Ïoden die Letteren behouden en bewaard hebben. ‘Den anderen daar

` О ’ en

Griekeh‘

cn Latijncń

hebben van

ouds niet

altijd Ac

centen of

Lees

klank-rce

1(сиз gehad;

Bewijs

voor de

nieuwheid

der Punc

tcn uit dc

Chaldcc

fchc, Syri

(elle en

Grickfe

ovcxfcttíng;

D’Hecŕ

шины до
voelen on-

‚ист de

chreeuvw»

{chc Text

bcl‘clìermd‘



ros VOÒR—BËREIÚSELS тот ша Вуввьзснв WYsHEm. I. Bock.

  

,

i

l
‹

en tegen is ‘veel eer gefe/ore’uen, en werd na gedrukt met Chaldeefe Lette;

ren, daar de уже” 172 Chaldea fuer'z/oerd zijnde, hen toe gewend hadden:

invoegen dat het buiten туш is , dat lVíq/èrjèl've ‚ indien lo] nu een:

opflen moge , den nu genoemden Hebreeuwjehen Буде! niet en jou kannen

leejèn.‘ „метил: komen die met mal/tanden in woorden o’uer-een.‘ want in

beide word even een: geleefi’n , en beginnen in klank en woorden, BERE—

SCHIT ВАКА Еьошм , т. In den beginne Sehiep God, enfoo voort:.

Het mis‘verfland oniflaat daar цуг ‚ dat gemeenly'k ‘voor den Samaritaan.

fi/Jen Text genomen word, niet den Ouden Samaritaanfeloen, ofte om be—

ter te fèggen, den reglen Hebreeuwfi‘hen Буде! , die b] weinige bekend is д

maar een onder ¿4f-[thrift ofte Ofverfetting _, die гиге! eer een „тиши

dan een regt Af—ji‘hrift ofgoede O'uerfettzng is. Dit fegd den Vertaaler

van den Heer Voílius Boek over den Ouderdom der chreld. Hieronymus,

Origines en andere Oude Kerk-Vaders , en maken ook in het miní’te geen

gewag van de Punéten, daar hen nochtans menigmaal goede gelegentheid

voor gekomen fchijnd te zijn , om daar van te moeten fpreeken ; als voor‘

namelijk in veel plaatfen van Hieronymus blijkt 5 die feer Geleerd in de

Hebreeuwfche ’I ale is geweefi. Hier tegen fegtmen wel dat Hieronymus,

mogelijk nooid een exemplaar met Punâen (om datfe in lijn tijd raar waren)

heeft gefien. D0ch dewijle dit fonder bewijs werd gefegd , foo kan ’et ook

‚ niets bewijfen , maar ligtelijk geloochend werden. Vorders is niet be.

сЁЁЬЁЁШ denkelijk , dat in goo Jaren na Chrillus geboorte, geen van al de Griek‘

Latijnfche fe noch Latijnfche Vaders ‚ van de Punéten fouden gerept hebben, in

oudávadm dienfe in gebruik geweeft waren , daar felfs de _loden foo gemeenfaam

ждёт met de Chriílenen omgingen. ’t Is waar dat hier tegen werd ingebragt

веществ dat Hieronymus dikwils van de Stippen der Hebreen gewaagd: maar

maakcn. . . . _

wy antwoorden daar op, dat die gene die dit tegen—werpen Hieronymus

niet wel geleefen hebben : want hy verfiaat door het woord Apex , niet

de Vokaal-punclîen of Klank-fiippen, maar alleen de bovení’ce Streepjes

aan de Letters , gelijk in menigte plaatfen openbaar is. Men fegd ook

dat Hieronymus dikwils gewaagd van de Accenten: Wy antwoorden dat

hy door de Accenten verflaat , niet haar Figuuren of Schrijf-wijfe , maar

-haar geluid of Tong-val felfs , die door het gebruik genoegfaam bekend

waren , dewijl’er geen Taal fonder Klanken noch By-klanken kan uitg@

fprooken worden. Ten laatí’cen kanmen ook een bewijs haalen uit de

Andere _Ooilerfe Taalen , die met de Hebreeuwfehe Taale groote gemeen‘

gîïáfch" fchap hebben , en welke haare Punäten ecrit onlangs hebben verkreea

hebben gen , of daar van noch ontbloot zijn: gelijkinde Arabifche Taale blijkn

ha“ Pune’ Nadien dan defe Taalen haare Puníten niet te gelijk met de Letters heb~

ten niet van

от, ben ontfangen , foo is het felfde ook waarfehijnelijk van de Hebreeuwfche
Taale : en dufdanige reden Yagten wy genoeg om onfe meeninge vait te

Rellen.

Sander Nu {laat ons noch te overwegen ’t geene van andere hier tegen werd

idiälîlï‘ff ingebragt : Want eerflî feggen fommige dat de natuur van alle Taalen

mm {m— mede brengd, dat haar Letters in Klinkers en Mede-klinkers befiaan: dewijle

gïï'rraîl de Klinkers als de Ziel der Mede—klinkers zijn , en fonder welke fy t’ecne‘

img, maal from zijn.Wy antwoorden waaragtig te wefen, dat’er geen Taale fonder

del" Vokalen of Klinkers gevonden Werd , en dat’er ook geen woord fonder V0

kalen kan werden uitgefprooken. Doch hier in werd de Oudheid der

b'eHe-r Hebreeuwfche Puniften geenfmds bewefen. Voorwaar de Hebreeuwfche

Taale heeft van den beginne haar Klinkers en Mede—klinkers ehad foo

de Pennen wel als eenige andere Taalen: want de Aleph , Van en Ёж ‚ zijn

de
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de voornaamf’ce , en dikwils ook de Не i en gelijk Hieronymus wil’ ook van ou@

deнут ‚ die heden beide voor Mede¿klinkers werden gehouden. Origines m

heeft heele Hebreeuwfche Boeken met Griekfe Letters gefchreven, fon Mede-klin

der nieuwe Vokalen te verfieren. Het felfde heeft ook. Hieronymus ge- kc“ film!“

daan in eenige woorden en verfl‘en met Latijnfche Letters, en gefchied

noch dagelijks van de Geleerde. Seeker het A. в. с. der Hebreen foude feer

onvolmaakt zijn , indien ’er geen Klinkers in waren, die de voornaamfl‘e

Letters zijn , en om welkers wille de Mede-klinkers zijn gevonden: want

dan foud’et ílegts ecn vergaaring van Letters zijn , met welk niets fou

_ konnen uitgefprokcn werden. Ja de Bybel fou als Vofllus fegd , een Нот

Boek zijn. Het foude ook geheel ongerijmd zijn te meenen dat a, e, i, о, и,

niet en fouden konnen uitgefproken worden , ten zy door hulpe van andere

Letteren; gelijkmen fiet dat hedendaags by de Letter-konflenaars gefchied,

dieadoor m5 en m5: 0 door is: u door is uitfpreken , want defe Letteren Meulan

fouden niet klinken fonder Punáten. Daar kan anderfinds wel een Taale‘fon- Й"

der Klink-letteren gefchreven, doch niet geleefen werden, om dat den Leefer (‘chrijvcn

de Klinkers daar by moet voegen , en in fulker manieren werden noch heden— gf*

daags de Rabbinen , als ook van fommige , de Bybel-Text geleefen. rpmkcnfg

Wederom werd’eringebrag‘t _; dat de Hebreeuwfehe lefing by gebrek van vaarig

Punëten feer fwaar en onfeeker werd: want gefield dat de Letters Aleph, He, {‘cî‘â]

yad, Van, in plaatfe van Klinkers geweeft zij n‚egter is de leefing dan onfeker, dchunc—

om datfe fomtijds voor de eene en fomtijds voor de andere Klink-letters ‘clk

genomen kan werden: namelijk de Vau , voorn, ofu , dejad , voor 2, of

e , en foo voorts. Als ook om dat’er veel woorden in de Hebreeuwfche Text

‚ voorkomen ‚die geen van defe Vier Letters hebben. Ja neemd feggen fommi

ge, dat de regte leefing der Hebreeufche Text fonder Puníten is konnen be‘

Waard werden foo lang de Hebreeufche Taale in gemeen gebruik was , egter

is fulks niet wel mogelijk geweefl: van detijden van Ezdras tot de op Tybei

rienfche Maforeten eenig honderdjarcn na Chriflîus geboorte? Wyantwoor—

den, dat die leefing onderde Geleerde door het dagelijks gebruik , en door

neerílig ‘onderwijs is konnen bewaard werden; gelijk daar voorbeelden

van zijn , felfs onder de Joodfche kinders. En op wat wijfe uit de Aleph, Носа;

Не, Van, 70d, en fommige andere dienflbare Letteren eenige weinige licfililliîäî

algemeene Regels , om de Hebreeuwfche Text fonder hulp der Punéten tcnonvct-l

te leefen , konnen gemaakt werden: dat leerd de Geleerde Capellus in ’t

breede. Het is niet noodig voor yder vers of woord foo veel verpooíìng blijven.

of uitfpraak van byfondere Klinkers van buiten te leeren : dewijle waar

fchijnlijk is , dat Ezdras de Verfen met tuffchen-ruimten , en niet met

Stippen heeft onderfcheiden : het geene door den aard en eenftemmig—

heid der Taale , als ook door overlevering der Oude en onderwijs der

Geleerde , met hulp van weinige algemeene Regels niet moejelijk is ge-l

vallen: gelijk gefchied is in de Chaldeefche en andere Taalen , die geen

Punéten hebben gehad voor de Hebreeuwfche Taal, en egter onveran

derd zijn gebleven: byfonderlijk in de Samaritaanfche Taale, die irri--v

mers tot nog toe geen Punéten heeft. En hoedanig I. Vofiìus hier van

gevoeld , fullen wy uit hem felfs tegens den Vader R. Simon, hier

na bybrengen. Soo fienwe mede dat de Griekfe Taale van Plato en Ай: DeGrick

flotelcs tijden af, de felfde is gebleven, of fchoon de Accenten of By—

galmen eerft lange tijd daar na gevonden en by de Letters gelleld zijn. cgnrenlang

En dat wel шеей in die tijden als andere Volken die hebben begonnen TÍ?"

tc leeren , op datfe die na den. regten aart en Tong-val van die Taal näblgä,

_ten eerfien regt en in haar eigen klanken fouden konnen leeren uitfpref'

’ О 2 ’ ’ „ ken.
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ken. Vraagd nu ушла verder, om wat reden de Hebreen die gewoon:

fte hebben ehouden , van in ’t midden der woorden de Klinkers na te

‚laten, флага nogtans de felfde altijd in ’t begin en in ’t einde Rellen?

Wy antwoorden, dat wy in defen Morinus niet toe en fiemmen; welke

meend dat Mofes fulks gedaan heeft in navolging der Egíptifche Prie-r

flers, die met haare Beeldfpraakige Letters foodanig fchreven , om de

geheimen voor ’t gemeene Volk te verbergen. Maar voorwaar dat en is

hier niet waarfchijnelijk: want God heeft Ifrael doorgaans foeken in te

boefemen datfe niets gemeen met de Egiptenaren moellen hebben; Doch

Waarom dit fchijnd de waare reden te wefen , dat de Hebreen als ook de andere Oo—

‘äcì'ffn fierfche ‚Volken die dit met de Hebreen gemeen hebben , haare Taaie

volgden foo niet _en hebben opgebouwd, en foo naauwkeurig nietgeweefi zijninde

Îiii‘tïid‘ geluiden der Vokalen net te onderfeheiden, om datfe mogelijk uit een

Woorden verwaande ingekropen bygeloovigheid , niet van voornemen waren die met

“Sigmar yver aan andere Natien voort te leeren, als wel de Grieken, Latijnen

‘t/ldoreiigag‘ en andere Europers , fchijnen gedaan te hebbenó t

l“ n°11“- Verder werd ook nog tegengeworpen, dat wanneermen de Punôzon

Van geen Goddelijk gefag [leid te zijn, den Sin der H. Schrift dan feer on-~

feker is i als konnende yder een defelve dan als een Waffe-neus na fijn

meening buigen en fatfoeneeren 5 ten fy darmen fijn toevlugt tot het Ge

fag der Kerke neemd: ’t welk regt Paaps is ‚ en (ее: wel over-een

` komd met het gene denvoornoemden Richard Simon , infijn onlangs 1111.

egeven Oordeel/zandige дат/21128 o‘ver ’t Oude Tq/lament, voor heeft te

‚ oogen 3 maar hy boud groote dingen op een fwakke grondvelìing, en

fijn oogmerk ontrent het gefag der Kerk en des Paus over de lefing en

uitleg der H. Bybel-fchriften, kan geen waar Lid der Gereformeerde

Kerk fmaakelijk zijn. Dog die fijn toeleg in de grond уса-[1221 , {al wel _

lien waar dien Man heen wil. Het fijn flegts Molokken die opgeílooken

'worden om de Gemeen-geleerden verveerd en fchrikkig te maaken 5 of

die niet verre fiende zijn wat zandin ’t gefigt te werpen: gelijk ook in vee.’

len fijn harden tegenflrever Voflius doet, met de Rabbijnfe lefing des

Bybels ‚uit te willen , en de Fromme Bybel alleen door de mondder Lint.

Overfetters fprekende te maaken д waar van hier na. Wy merken dan

ongemoeid defer gevoelens,tegens de gefeide fwaarigheid aan, dat die dring‘

reden fou gelden tegen de Geleerdí’ce Voorílanders der Punélen en die

15sz derfelver Autheur Rellen: dewijle den gantfchen tijd tuílehen Мои

fes en Ezdras, in welke de Text fonder Punëten is'geweell, de {еще

indien- onfekerheid heeft plaats gehad. Want is de Sin voor Ezdras feker kon-Y

nen zijn, waarom ook niet na hem, tot op de tijden der Maforeten?

Punéìçnde, Vorders merken wy aan, dat de Tegenwerpers de faak der Rooms e—

finde vry meer beguníügen , alfl‘e {tellen 3 dat de Sin der H. Text on‘

nenlelen, der Punûen onfeker is: om dat het hen en ons feer ligt valt te bewij‘

fen , dat de Puníìen van geen Goddelijk gefag zijn. Maar of fchoon de

daar na? byf’Ondere woorden fonder Punöîen konnen twijffelagtig zijn; egter werd de

Hoer'nen Sin in de gantfche reden door de voorgaande en volgende woorden genoeg-t '

единым faam bepaald en feker geileld. En fooder dan nog al eenige dubbelfinnigheid

lâii‘iiìllîîm overblijft, foo werd fulks opgelofi door de gewoonte der Taalkunde,

мюона: en Ôverlevering , en Saamenkeetening der faaken en Geloofs‘beginfelea‘

Eindelijk werd ook alle twijfl‘eling weg genomen door verfcheide af‘.

konnenge- fchriften en Oude Boeken. Een opmerkelijk Voorbeeld komd ons voor ~

ggf’ “Ю" EXOd. 1 8. 1.5. Ende Mofi’sfiide totfĳn Schoon—vader. Alwaar yderwoordop

fijn felfs , door onder-letting van verfcheide Punêten , een geheel ganderekêìiu

n
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kan li’den-, als VAJOMER, en ИРИС, 0f VAIEAMAR; en daar wierde

дед/ё; ‚Моэснв ,Mofe ‚of MASCHA, lo] beĳtuitgetro/zken. LECHOTHE

No , пиши Schoon Vader, of LECHATANO totfijn Schoòn Sonne. Maar

of fchoon ieder Woord op fig felfs dubbelfmnig is, egter werd defe dub

belfinnigheid door de t’íàmení’cel der reden opgeloíl , en daar kan duide

Voor

beeld van

vcrfcheidc

by (‘em’ng

dcr Punc

RD'.

lijk uitgefien worden hoe en welke onderllelling der Punéten de ware ‚

zin konnen geven. En dufdanige voorbeelden konnen er vele voorkomen;

Voorwaar alsmen wel aangemerkt heeft , dat de Malbreten de geluiden

der vocalen, die foo oud als de Tale fijn, niet nieuw gevonden , maar

die alleenlijk volgens de gebruikelyke lefing welke de H. Mannen door

Gods Geefl: was ingegeven , hebben bepaald , foo en kanmen Vofiius

Iin ’t Verdagt maken der Punéten foo heel grooten gehoor niet geven:

want dat de Maforeten de rechte Punûen by de text gefet hebben is daar

uit openbaar , om dat de Punâen шеейovereen komen met de oude Over

fettingen, namelijk de Griekfe ‚ Chaldeefche en Syrifche , die ouder fijn

dan de Punäten. Het blijkt ook daar uit, om dat Ню wel de Joden als

de Chriílenen de gepunâeerde Text geern aan-nemen en voor goed keu—

ren. De voorgaande tegenworping is der—halven kragteloos : want of

fchoon de Punëten ten opfigt harer Figuren maar een menfchelíjke vond

zijn, egtcr volgd daar uit geenfins , dat de Sin der H. Schrift onfeker is:

dewijle het gene door de Punc’cen betekend word , namelijk het geluid

der Vokalen , in fich felven even oud als de Taal is ‚ en derhalven van God—

delijk gefag is. En alhoewel Vofiius in ’t {tellen der regte Vokalen eeni

e quaad-aardige vervalfching van groot belang meend begaan te zijn д, foo

Ëeurd hy nochtans felfs alle die plaatfen welke Richard Simon qualijk van

де шок Overfetters vertaald, tegens hem inbrengd , voor goed en regt

zinnig met de Hebreeuwí‘e Lefing : en derhalven , hebben de Maforeti—

fche Rabbinen de regte Vokalen daar ten minůen in die plaatfen by gefet ;

en foo niet , het hadde waarlijk veel eer fijn plicht geweell fulx aan te

wijfen , dan alle de bygeílelde Punélten te willen uitwiifen.

Daar werd ook noch een tegen-werping opgefocht uit het Boek Zo

HAR de oudfie der Kabaliílen , daar in gewaagd werd van de Punûen

met defelve naamen diefe nog dragen. Den Auteur van dit Boek werd

gefegd Rabbi Simeon te fijn de Soon van Йота! , die geleefd fonde heb

ben 120. 'aaren na Chrifius. Wy antwoorden , dat de Voorílanders der

Puníten elfs dit Boek voor veel jonger houden ‚ namelijk van ontrent

hetjaar 1 zoo. En dat de eene of de anderejoodfche bedrieger dit Boek met

ibo een oude Titel heeft vereerd , omde Puníten meer gefag te geven; Het

is feekerlijk te denken dat indien dit Boek foo lang voor den Talmud had ge—

fchreven geweeíl: de Talmud ook eenig gewag van de Punëten fonde ge

maakt hebben. Aangaande nu de plaatfen die uit den Talmud werden byge

bragt, om dat aldaar van de Accenten en Verfen gewaagd werd 5 daar op

konnen wy antwoorden , dat uit het gefegde blijkt , dat defe tegenwerping

van kleene klem is 5 dewijle wy’geern erkennen dat de Hebreeuwfchc Text

voor de vinding der Punólîen even met de felfde Vocalen is gelefen gewor

den э als daar na : foo dat de Maforeten de Hebreeuwfche Text met na

haar eigen believen en fin hebben Gepuné’ceerd , maar volgens de leefing

van de Oude Vaders van tijd tot tijd overgeleverd: invoegen de Mafore—

ten alleen de Figuuren der Accenten en Punéten hebben gevonden , om

de oude Leefmg te bewaren. En nu Wy die eens op haar gelag voor

goed ontfangen hebben, is de Leefing aan ons feeker , en daar en is ge

.ее1 niet noodig om na een gefag of Authoriteit van de Kerk, omf te
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fien die ons de Leefing fal moeten voorfchrijven ‚ als de Rooms-gefinde

ons willen wijs maken. OOk hoeven wy Voílius geen Ooren te leenen , als

hy fegd dat de regte Leefing der Hebreeuwiehe Text , alleen op de

mondelinge overleevering der Joodí'che Rabbinen Pteund, die felfs geen

re t Hebreeuws meer en verfiaan : want wy hebben alreede noch andere

bewijfen gehoord , daar hy ook felfs eenige van toeílemd , hoewel m0.“

gelijk ongeern. Vorder is het bekend dat de m‘eeíte Taalen foo de oude

als de hedendaagfe , oorfpronkelijk geen teekenen van Accenten hebben,

egtcr weten de Taal—kundige welke Syllaben hoog of laag, fagt of hard,

kort of lang moeten uitgefprooken werden. Het felfde kan ook op de af—

deeling der Verfen gepaft werden. Inhet Alexandrijns af-fchrift dat tot de

Engelíche Biblia Polyglotta gebruikt is, fietmen geen onderfeheiding der

Woorden noch Verfen _; maar alleen van eenige groote af-deelingen. Egter

konnen de Geleerde feer wel de Woorden en de Verfen onderfeheiden. Uit

de Talmud werd noch voorgebragt , dat’er vijftien Woordenvan boven ge.

punëteerd zijn ,> in welke de Joden eenige geheimen Rellen, die niemand

tot nog toe heeft konnen verklaaren. Wy antwoorden , dat de tegenwerpers

felfs moeten bekennen , dat daar niet een tittel van de Geluid-‘gevende

Puníten gerept werd. Wat nu ook belangd de tegen-werping uit de

.Ma/¿1ra felfs bygebragt : (daar meenigmaal van de Punéten en Accenten

werd gewaagd, en aanmerken dat’er veel Woorden niet volgens den ge

meenen Regel gepunéteerd zijn 5 en derhalven dat de Maforeten dan geen

Vinders der Punûen zijn.) Daar op feggen wy als vooren , dat de Mal‘ora niet

op een tijd noch ‚van de felfde Perioonen 5 maar op verfcheide tijden, en

van verfcheide Mannen is te gaar geiteld: En foo hebben de eerl’te de

Punôten konnen vinden, en de volgende haare Aanteekeningen daar over

maken. Wantwy zijn met Walton van gevoelen , dat de ecrite Maforeten en

Vinders der Punélîen door onkunde, of door onbedagtfaamheid onder

foo veel duifenden Woorden eenige hebben over het hoofd gefien ,- of

door het gefag harer Meeíters bewogen zijn om die tegen de Regels der'

Lees-en Letterkunde te Puníteeren: welke de volgende , agtende dat

haar Voorgangers alles hadden wel gedaan , niet en hebben durven ver-î

anderen , maar alleenlijk haar aanteekeningen daar over hebben gemaakt.

Hierenboven werden ook nog _eenige fwarigheden gemaakt uit de gefehie-V

deniffen der loden. Want eerf’telijk blijkt daaruit, dat ’er te Babel IOOO.’

Jaren na de verí’tooring der Stad Jerufalem , Schoolen benefl‘ens haar be-1

íhlurders zijn geweefl‘: en daar en werd geen gewag gemaakt van de

Tiberienfehe Schoolen , uit welke 34.0 Jaren na Chriflus de Maforetifche

Punéteerders te voorfehijn fouden gekomen zijn. Ten anderen ‚ in de

Ioodfche Hifiorien werd niet gerept van foo een wonderlijke vond als die

der Puníten is : ’t geene ongetwijfeld foude gefchied zijn van de geene

die de Autheuren en de tijd van beide de Talmudden aan-teekenen.- Ten

derden , de. Babelfche Leer—meefiers ‚— die in grooter aanfien waren als

die van Paleí’cina , fonden de Tiberienfers defe eere ontnomen hebben.

Ook en is daar geen bewijs, dat defe vond der Puníten door een gemee

ne toeítemming is aangenomen en goed gekeurd. Doch hier op antwoor—j‘

den wy kortelijk , dat dejoden door haare verftroyingen , in haar eigen
Hifiorien t’eenemaal Vreemdelingen zijn , en na de verwoeíling van _Ie-Í

rufalem‚met welk hare Republijk t’eenemaal onder ging,hebbenfe naauwlij ks

eenig geloofwaardig Hillory—fchrijver meer gehad. In den Talmud vindmen

hier en daar wel eenige fchemeragtige dingen, doch met veele beufelingen

vermengd. Het geenfe feggen van de Babylonifchc Schoolen, en Vanlde

yo g..
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Volg-reeks der Rabbijnen werd by de Geleerde {eer verdagt gehouden : te

meer om dat de Autheuren die fulks verhalen niet Oud en zijn , en fclfs

geen genoegfaam bewijs uit de Oudheid bybrengen. Daar is ook niet aan

gelegen of men fegd dat de Tiberienfche Meefters de Punéten gevonden

hebben _, of dat fulks van andere is gefchied _, mits datmen [telle , datfe na

de Talmudifien gevonden lijn , ’t geenwe boven meenen getoond te heb

ben. En daarom is ’t geen wonder dat in den Talmud van de Tiberienfe

Schoole geen gewag gemaakt is. Dat ’er nu foo een Tibericnfe Schoole ge

weelt is, blijkt uit de Chriilen Schrijvers _, die van de tegenflrevers felfs

niet geloochend werden , maar bekennen dat defe Tiberienfers de Punûen

hebben overfien en in foodanigen orden gcfchikt , als wyfe nu hebben:

’t gene ook gefchied is van R. ВтАрт _, die geleefd heeft in Palei’tina in ’t

Jaar 1000 ‘na Chrií’tus. Waarom ook alle de welterfejoden zijn lefing heb

ben gevolgd. Daar zijn voorwaar veel deftige dingen gevonden waar van de

Vinders onbekend zijn: gelijk het Kompas, de Druk—kunll , de Ver—

groot—glafen , de Accenten in de Griekfe Talc , de Commaas , de ver—

deeling des Texts in verfen en_ diergelijke. En foo ymand hier noch te

gen wilde inbrengen dat de Poëzie fonder de accenten niet en heeft

konnen gefongen werden; en dat de Saligmaker Манилу. 18. {preekt van

de Stippen der Wet: Ja dat de Joden uitgefonderd 131245 Le’wta , een

fiemmig ’t gefag der Puníten beweeren; Soo agren wy datwe hier te voo

ren daar op genoegfaam hebben geantwoord _, om van defe [toffe af te

laaten , en des Lefers aandagt niet verder af te matten , dewijlwc noch

andere dingen in ’t volgende boek voor hebben , die van grooter belang lijm

L

НЕТ TWEEDE BOEK

_ Vande _

VOQR—BEREIDSELEN

Totde ‘

BYBELSCHE WYSHEID»l

En gebruik der Heilige en

KERKLIJKE HISTORIENI

EERSTE H00P_TSTUK.

KORT INHOUD DESES Hcïoi'tsTUlcs.v

  

“‘ÄÄÛ‘Ô’E‘ А: Gods Wet en Wil noodfaakelĳk door Schrift fot deelge

‘Í 'vallen Метр/2 modi komen. Het Oudf‘re Affchrift des By‘

‚ bels 'van wien адом/113 ; en of ’t ook nog elders in тифа vf.

' Getal der Heilige Boeken dejoodfche Kerk. Wie орде:

“ /‚—‘‚" ` o’ver’t Samenfetten der Heilige Boeken bebbenge/aad. Wat

‘ ‘ ’ de Joodfche Prießers in ‘ver’valle tĳden _, ontrent het weder

тег/ёжит der Bybel—fchriften , gedaan heéìben. Hoe verdurve Af—fchrifren

’we‘



na f VooR-Bsnaînssns тог na BYBELSBHE WYsHmD. II. Beck.'

wederom by de Kerk zĳn konnen verbeterd werden. Wanneer de Boeken de:

Nieuwen Teftaments gefihre’ven zĳn. Vermoord Af—fchrift des Bybels ‘van

den Э‘оде Hillel en andere. Wat Af—fchrift men in alle Bybelsge’volgd heeft.

Verfeheide Druk—uitgevingen des Bybels, en welke de ließe zyn. Waarom

de Chrií’cenen nu geen waar/‘ehgj’nely/ee fauten in den Hebreeuwfchen Bybel

то en verbeteren . met een [тау Voorbeeld daar van in Bombergens He

breeuwfche Bybel voorgevallen. Al: mede eenige Dingen die nietgemeen zĳn.

  

._ ' Ven gelijk het een onuitfprekelijk bewijs is van Gods

I liefde tot het Menfchelijk geflagt, dat hy lijnen Wille on.’

" trent des Menfchen Saligheid heeft laten befchrijven ,

op datfe t’allen tijden in bewaaring bleef5 foo is de God

‚ ‚à veríbrgen,dat na den Ondergang der Oorl‘pronkelijke Ge-A

fchriften‚in die Heilige Boeken,die nu van dwalende men

fchen dikmaal moeiten uitgefchreven werden, geen misflagen fouden in—

‘ kruipen. Daarom zijn in de Kerk die de Woorden Gods zijn toevertrouwd ,

en die een grond—{leen is der waarheid, aan welke God beloofd heeft

cfoäâv“ tot den einde des Werelds by te zijn , altijd Geleerde en Godvrugtige Мап

moell nen geweelt , die alle mis—fla en welke door nalaatigheid of iloutheid der

Uit—iehrijvers en mogelijke hoedeloosheid der Kerk—beíhlurders , waren in

fdhrif: :ät efloopen , te Verbeteren en uit te Suiveren , door een vergelijking der ver—

?“ mânfch fcheide Affchriften met malkander , en door andere feer welvoegfame mid.

{ЩЁЁ Мс! (161611. Om defe reden dan fijnder in de laatile tijden feer veel Af-fchriften en

f0.1?? if' Af-drukken verforgd , voornamelijk in defe en de voorige Eeuwe, in

ждёте- welke alle moeite is aangewend , om defen koítelijken Schat foo fuiver

houden in ’t ligt te geven, als de felfde van God den Menfchen is bekend ge-`

worden' maakt. Waarom ook ons voornemen is in dit Boek eerítelijk te fpreeken

van de verfchcide Af-fchrifren in de Oude Oofierfche Taalen , en daar na

van de vermaardíle Overfettingen in andere Taalen.

Af Het eerfie en meeíì geagfle Af-fchrift des Ouden Teltaments is dat van

des' Быт Ezdras en het Groote Sanhedrim derjoden tejerufalemmvant dewijle de gan- _

'gcífimfl‘“ fche tijd der Babylonifche gevangenfchap alle de H. Schriften niet te naauw

keurig waren bewaard, om dat de eigen oorfpronkelijke Schriften met

komflig- de verwoefiing des Tabernakels en Tempels waren vergaan: foo heeft

Ezdras met fijne Raadsmannen en Ouderlingen der Joodfche Republijk

en Kerk, alle de Oudíte Exemplaren tot een Boek vergaderd, en gefui

В M_ verd. Welke daad van Godlijk gefag moet gehouden werden д om dat in die

mi] freuen Vergadering ook geweeí’t zijn de Propheten _, Zacharias , Haggai en Ma

Ё: OÃCÉIÜC'; lachias , en gelijk fommige meenen , ook Daniel. Defe Schriften zijn eerfl:

„011.5,“ verdeeld in xxrv Boeken , en daar na om gemakkelijker te onthouden

Zĳ“ 00k in ххп volgens ’t getal der Hebreeuwfehe Letteren: en werd dit getalvan

veele Chrifienen enjoden aangenomen. SommigeJoden houden egter noch

weert. het getal van xxw ‚‚ ’t geen eenige Chriflenen navolgen , om dat’er xxrv Ou—

derlingen in de Openbaringe voorkomen. Eenige Rellen ook het getal van

bydelood- xxvn volgens de 27 joodfche Cijffer-letters , te weten als ’er de Vijf

Mm" Eind of Uitgang-letters by de andere ххп gevoegd werden 5 gelijk Sixtus

Apocríj- Senenfis in ’t breede verhaald. De bekende Apocrijphe Boeken wierden

15:33“ hier onder niet gereekend: alhoewelfe ook nefi’ens de Canonijkegefield,

‘ @D inde Synagogen fomtijds geleefen wierden. Doch de Oude Veriton

den by Apocrijphe Boeken , die geene die verfierd en vals waaren. En

vwy en houden de fclve’ ook niet voor Goddelijke Schriften, om datfe de

10‘
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Joden , aan wien de Woorden Gods waren toebetrouwd, Rom. 3. z».

nooit voor Kanonijk gehouden hebben. Ook hebben Chrifius en de Apoíleò

len fulks fltill‘wijgens toegeílemd , en het Volk alleen tot de Schriften gea

fonden die haar bekend warenjoh. 5. 39,4.6, 4.7; Luc. 16: 29. 24.— 27‘

Gelijk ook opmerkelijk is dat nooit een eenige plaatsin’tN.Teftament,

daar uit is bygebmgt, daar d’aneler’e Boeken шеей alle werden aangehaald;

Daar en boven zijnfe ook van de еегйе Kerk verworpen tot veel Eeuwen

lang; Ja еегй in ’t Concilie van Trenten in ’tjaar 15 4.6. voor Kanonijk ver—

klaard. Sy zijn feer laat en еегй па Malachias tijden gefchreven, die immers

Cap. 4.. den Regel van ’t Oude Teftament fchijnd te fluiten г en volgens

’t getuigenis derjoden , heeft den Geeft der Propheten federd opgehouden.

00k zijn de Apocryphe Boeken waarfcliijnelijk in de Griekfe en Latijnfe

Taale gefchreven , daar God eertijds alleen het Hebreeufch als de Taale Ca

mans, tot fijne eigen Taale verkooren hadde; en de Heidenfche Taa

len denjoden alleen tot een йгайЪ fouden gemeen worden , als by de Prophe-`

ten voorfeid was 3 waar van hier na breeder moet gehandeld worden.

Voorts foo is van defe Boeken des Ouden Telt-¿ments het gevoelen Тот-ъ om“. afi

miger Oude, dat a1 de Affchriften in den Brand des Tempels zijn ver ìänáffißgt

: en datfe van Ezdras door ingeven des H. Geeils weer herfldd zijn.- Boeken `

‚ ’t Geene fy uit het 14.. Capittel van het vierde Boek Ezdre , dat by шеей а11е grises“

voor Apocryf werd gehouden, tiagten te bewijfen. Als ook uit Bafilius. Tempels

En van dit gevoelen zijn mede geweeft Clemens en Tertullianus. En om dat 22:1“

in ’t gemelde Hoofd—{luk feerveelopmerkelijke dingenhier ter fnè voorko‘ '

men, agten wy ’t niet onnut het felvein fijn gantfchen faamenhang hierin te

Шел. Het gefehiede fegd Ezdras, aan den derden dag, daar ik fat on.

der een Eike, datter eenflemme uit een Doorne Буг/э tot na] quam, jèg.

gende; Ezdra Ezdra. Lande ik antwoorde, Hier ben ik Heere ,‘ enjtond

aanflonds op mĳne voeten, ende hj jeide tot m] .‘ In den Doorn-bofeh ben ik

Mofi ver/eheenen, en hebbe niet hem gefliroken ter tĳd dat mĳn Volk in

Egipten dien/tbaar wao'. Ende ik hebbe hem tot hen henen gĳonden, en

' mĳn Volk door hem uit dat Land uitgeleid,‘ ’k hebbe hem gebragt op den

Berg Sinai , en hem aldaar veele dagen h)’ m]gehouden ,‘ hem vertellende

en vertoonende veele wonder/Jeden en 'verborgentheden die het einde der

Tĳden aangaan,— en gaf hem heveelen , figgende ‚‘ Defe woorden fait gy

openbaar maaken, en dej/è fultgy verbergen. Dog> nu jeg ik u: De Tee/ze

nen die ik getoond hebbe, en de Droomen die g)’ шт hebt, met de verò

klaaringen die g)’ gehoord hebt, diefult g] in uw herte wegleggen ,‘ want

gy fult ‘weg’ genomen worden van onder alle, en fait na dĳen verkeeren

met mĳnen Raad, en met met gelĳk, tot dat de tĳdenge—eindigd zĳn. Siet

de Weereld heeft haare jeugd verlooren , en de dagen genaaken datje ver—

ouderd ,‘ de beu’we i: in twaalf deelen verdeeld, en de tiene met de helfd

van een tiende—deel zĳn fuoorb)l gegaan; dus ifler alleen overig ’t geen na

het tiende en een half volgd. be/ehikt dan' nu uw Huis, he/lraft u Volk ,

Dog vertroojl de vernederde onder haar , en laat al wat verderven kan,

varen. Doed de fleifl‘elĳke gedagten van u ‘weg ,‘ ontrekt u fi‘houderen de

Menfihelĳke lajlen, en jòhud de fwn/¿ke Natuur al: een Kleed uit, en haa/î

u om uit deje tĳd te rverhujjên. Want alle het quaad dat gy hebtfien

gefihieden, ja] dag by dag erger worden. Wantfoo veel de Weereld fnl

verfivakken door Ouderdom, joo veel ja! ook het quand vermeenigvuldigd

worden over de gene die/e bewoonen. De waarheid is veel verder als oit ,

' Éfgeweken, en de leugen is dapper genaderd, en ’t Ge/igte dat g] geflen

ebt jal nu haa/t komen. Hier op antwoorde ik, en feide, Heere laat het

_ Р flee“
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ßege; voor u aangenaam zĳn ,‘ want ik wil hene gaan gelĳk gy my bevo.

len hebt, be/lraflende. het tegenwoordige Volk: Dog wie fai/è vermaanen,

die hier na fiillen gebooren worden? Want overmids uwe Wet verbrand

is, foo ligt de weereld in duijiernifle, en die daar in woonen zĳn fon—

der ligt .- en niemand en weet die Dingen die van u gedaan zĳn, nog

de werken die gefehieden fullen na de/en. Soo ik dan nu genade by u ge—

vonden hebbe, _foo fend my uwen Heiligen Geeft, en ikyal alles ji’hrĳven

wat van ’t begin des weerelds aan daar in geji‘hied is, nopende de jaa/een,

die .in uwe Wet gefehreven waren, op dat de men/eben den weg mogen

vinden, en dat de geene die in de laatjle tĳden jullen begeeren te leven,

ook leven mogen. 11n de Heere antwoorde my, jeggende ,‘ Gaat en veifa.

meld het Volk, en jègd haar datfe u in veertig dagen niet en foeken,‘ en

bereid u veel Busboomen Schrĳf—tafelkens , en neemd met ii ó‘aream, Da—

bream , Salemiam, Behamiim en A/i‘e'l , de/ê vĳve, die afigerigt om

veerdig te jehrijven. Komd alsdan hier, joofal ik in u herte een ligt des

veiflands onĳieeken _, dat niet enfal uitgeblujeht worden , voordat alles dat

begonnenfiild hebben tefehrijven , jal voleindigd zijn. Als dit danfizlgedaan

zijn, foo fiilt gy fommige dingen openbaar maaken, en jommige fult gyal

leen den heimelijk overgeven. Doed fiio ‚ want morgen te de/eruure

lult gy beginnen te fehrijven. 4Ende ik ging teifiond henen, gelijk ту bgd

voolen was; ik vergaderde ’t Volk ende jeide ,‘ Hoord I_/rael deje woor den .

’ Onjè Vaders waren van het begin vreemdelingen in Egipten, en zijn daar

uit verlo/ŕ geworden ,‘ en hebben de Wet des levens ontjangen , die jy niet

en hebben gehouden: En die gy lieden ook niet ongefehonden hebt gelaten.

Het Land lion u' u tot een brjdeel gegeven; en uwe Vaders en gy heb;

onregt gedaan, niet wandelende op den weg die d’L/4lderhoogßen bevoolen

hadde. En dewijl hy een regtvaardigen Rigter is ,foo heeft hy ook opjĳnen tĳd

weg genomen ’t gene hy u gegeven hadde. Soo gy nu uwe gemoederen ge

hoor/aam aanßeld, en u verytand laat onderwijjen, fiiofiiltg)’ levendig be.

houden worden, enl na de dood barmhertigheid verkrijgen. 300 en доте

dan heden niemand tot my nog en vrage niet na my in veertig dagen.v

Diis nam ik dan eindeling de vijfg/‘l/[annen tot my, gelijk de heere my be

voolen hadde, ende wy gingen na het Veld en bleven aldaar. Ende hetge

fthiede des anderen daags dat een/lemme my riep , fi’ggende ,‘ Ezdra doed

uwen mond open en drinkt’t gene ik ii te drinken fizl geven. Doe dede ik

mĳnen mond open en fiez? eenen vollen Beker wierd my toegereikt,‘ zijnde

vol als van water, dog de verwe geleek na vuur. Defi nam ik en dronk/è

uit, en aanflonds wierd mijn herte vervuld met wetenfi‘hap, joo dat de

wijsheid in mijne boifl aanwi'es, en Geeft en Geheugeni: wierd‘mer

kelijk ondeißeund en verßerkt ‚‘ foo dat mijne mond opengaande niet weder

gefloten wierd. Infgelijks gaf d’Álderhoog/íen de vĳf Mannen ver/land,

dat [у де dingen die van my in verrukking derfinnengejèi'd wierden, fehre

ven ,‘ alhoewel jy de/èlve nogtans niet en wißen. Des nagts nu aten jy ,

dog des daags _/]ìrak ik, en des nagts en hield ik niet op. Soa datter in

veertig dagen gefihreven twee honderd en vier Boeken. Ende als de

veertig Sohrĳdeagen geëindigd waren, gefehiede het dat d.’Älderhoog/le

tot my flìrak en jeide: de [за/{е dingen die gy gefehreven hebtмы in ’t

openbaar voor, en laaĳfe waardige en onwaardige le/en. Maar de laatße,

t’feventig Boeken, fult gy behouden op dat gy die den W{Лён onder ’t l/olk

overleverd ,‘ want in deje fehuild de Bron-.ader des verjtands en de Fon

teine der Wijsheid en Wetenfehap. Dus ver het verhaal van Ezdras. ‘

Voorwaar indien dit al waaragtig was ‚ ‚het foude egtcr de Godhjkheid

der
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der H. Schrift niet verminderen : doch wy weten dat het Boek van Ezdras

feer beufelagtig is , fpreekende gelijkwe fien , in dat felfde Kapittel van

geheime Boeken , die een volmaakter Leere bevatten , even als dejoden

gewoon zijn van haare Kabale en oude Overleveringen te fpreeken: En daar

om werd ook dat gevoelen van Bellarmijn en andere tegen gcfprooken. Te

meer ‚ om dat’er ongetwijfeld nog feer veel exemplaaren onder de Priefiers ,

en Vorí’ren en ’t Gemeene Volk zijn gewceít : Ja men agt dat yder _lode of

Vader van een Familie , ten miníten een exemplaar der Wet , ofdoor hem

felfs ofdoor eenander afgefchreven,in handen moeite hebben]eremias,Hag_

gaí , Zacharias , Malachias , Ezdras en andere Godvrugtige Mannen hebben

ten miní'ren Af—fchriften gehad‘ Van Daniel werd uitdrukkelijk gefegd Ka—

' pittel 9. dat hy uit de H. Boeken het getal vandejaaren der Gevangenfcha

verflaan heeft. Vorders als het Volk van Ezdras begeerde , dat hy het

‘ Wet—Boek van Mofes foudc te voorfchijn brengen , foo fchijnen fy te

onderí’tellen ‚ dat dat Boek noch in wefen was , en niet als ofhet van Ezdras

doe van nieuws aan te faamen geí’teld was. Chryfofiomus fegd dat Ezdras de

Schrift uit de Overblijffels weder heeft te faamgefield. Hilarius wil dat

Ezdras alleen de Pfalmen vergaderd , en uit de felfde een Boek gemaakt

heeft. Theodoretus fegd dat de Schrift in de gevangenfehap door ’t af-fchrija

ven bedorven , door Ezdras is herfield geworden. En in dien fin konnen de

getuigenifl’en der andere Oud-Vaders ook genomen werden. Doch daar zijn

der die niet onwaarfchijnelijk gelooven dat Ezdras de behoude exempla‘

ren , die defe en geene in handen hadden , getrouwelijk heeft nageiien ‚

en daar uit foo wederom een goed , nauwkeurig en volkomen Af—fchrift

heeft te famen geileld : even gelijkmen uit vergelijking van bedurve en ítuks

gewijfe verlooren Boeken, een compleet en volkomen Af-fchrift kan op-‘

maken. Want als’er verfcheide Af-lchriften van een Boek by den ande—

re’n gebragt worden ‚ foo kan , fchoon datfe alle bedorven of gebrekkig

zijn, daar uit ligtelijk een exemplaar goed gemaakt worden , om dat het

. ongeval felden foo wreed is, datfe alle de Boeken op een en de felve

plaatfe aantaíl; want dat foude voorwaar wel een groot en onbarmhertig

Mirakel zijn.

Eenige ligt geloovíge Menfchen willen dat het eigen Af—fchrift van

Ezdras noch te Bononien in de Kerk van den Heiligen Dominicus in we—

_ fen foude zijn. En eenen Finus fegd , dit exemplaar op veel plaatfen be—

dorven te zijn door de joden , aan welke de Stad het felfde voor Geld

Verpand hadden. Doch dit en is niet waarfchijnelijk , dewijle de Oude

Joden en Chriílenen daar van niet het miníle gewag maken. Diergelijk

is ook het verficrfel van Rabbiflzar , en van het exemplaar van Ezdras

te Cabilien aan de Rivier Arar ; (mogelijk te Chalon in Vrankrijk aan de

Rivier Saône) en dat Maimonides uit ¿ägypten na Cabilien fonde geko.

men zijn om het Wet—boek met dit exemplaar te vergelijken. Na deíe oor

fpronkelijke Af—fchrijving van Ezdras , tellen fommigenoch andere die Ge.

fag hebben federd de tijden van Antiochus gemaakt. Genebrardus í‘teld

twee Af-fchriften: het eeríte onder den Hoogen-Prieíler Eleazar , in de

Vergadering die te Jerufalem aangerigt wierd over het Vertaalen der

Heiige Schrift , daar nog een andere Kanon der Goddelijke Boeken (oude

gemaakt zijn 3 voegende by de ххп Boeken ook het Boek van Tobiasen

’t Boek van Jefus Syrach. Het ander Af-fchrift Reld hy op de tijden van

Hyrkanus , doender een Vergadering was aangefteld om de Pharifeen te

beveiligen : in welke Vergadering ook Gekanonifeerd foude zijn , het

Boek Judith , Tobias en andere 5 als ook de Boeken der Machabeen.
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Doch zt geen van defe verfcheide Kanons gefegd werd fijn enkele giflìngen 5

die alleen op de getuigenis der Oude geveíhgd zijn. Het is wel waar dat

Jofephus de woorden Ecclef. 4.2. 14.. bybrengd als uit de Goddelijke

Wet , en dat de Rabbinen in beide de Talmuds , als ook in eenige an‘

dere Boeken fommige Spreuken uit die Boeken bybrengen : maar het is

onder—en—tufl‘chen ook feker dat defe Boeken foodanigen gefag niet en

hebben gehad als de andere Kanonijke Boeken: gelijk de felve jofcphus

tegen Appion uitdrukkelijk fegd , daar van tot reden gevende 5 datfe niet

door Propheten zijn gefchreven: foo datfe nu en dan ongetwijfeld van

Jofephus en van de Talmudií’cen , alleen als wel bekende Schrijvers ,- maar

niet als Goddelijke en Onfeilbare Schìêjvers aangetrokken worden. En al

hoewel Ruflìnus beweerd datfe eertijds erkelĳke-Boeken ‚ genaamd zijn _, foo

is fulks alleen gefchied om de felfde daardoor van de Kanonijke te onder-A

fcheiden. Hieronymus enNazianzenusnoemen diewel degelijk Apocrijphe

Boeken. Bonfrerius durft alleen leggen datfe noch eenig gelag hebben , doch

dat yder daar van mag gevoelen wat hy wil. Het is wel waarfchijnlijk dat

na de fwaare tijden van Antiochus Epiphanes, die al de Exemplaren der Hei‘

‚lige Schrift belaíte te verbranden , en onder firafl‘e des doods , verbood de

[elfde te lefen , (daar uit de lefing der Propheten, Нар/лат}: genaamd,

fchijnd voort gekomen) de Hooge—prieí’ter met de andere Priefiers de

Heilige Boeken hebben overfien , en foo’er eenige fauten waren ingeflopen

de felfde hebben verbeterd: dog datfe een andere Kanon foudcn gemaakt

hebben, of andere Boeken in den eerí‘ten Kanon betrokken hebben , kan

met de minl’re fchijn uit geen Hifiorie—fchrijver bewefen werden, nadien

het boven de magt der Kerk is, nieuwe Kanonijke Boeken te Rellen,

als alleen die van Goddelijke Mannen en door vervolg van tijd daarvoor

erkend zijn. En nadien ’t feker is dat de Joden defe Boeken foo grooten

gefag niet en hebben opgedragen 5 foo is t’eenemaal onmogelijk dat de Chri‘

Ren-kerk de felfde in hooger agting kan hebben , als dewelke de Heili—

ge Boeken die hen vertrouwd waren , uit haare hand heeft ontfangen.

Als na Chriflîi Hemelvaard de Apoí’relen overal hadden gepredikt ‚

foo hebbenfe eindelijk ook haare Leere in Gefchrift gel’teld, dog niet alle

te gelijk, als de Kerkelijke Gefchiedenifl‘en aanwijfen. Johannes heeft het

laatí’te fijn Openbaring befchreven , die niet aanílonds van alle Kerken in

den Kanon is aangenomen: maar over de felfde , als ook over eenige an

dere deelen des Nieuwen Tefiaments , is eenige eeuwen getwijfeld: tot

datfe eindelijk veel meer door een flilfwijgendc eenftemmigheid aller Ker

ken , als door eenig belluit zijnaangenomen: gelijk ook tuiTchen de Con

cilien en Oud—vaders hier over eenig verfchil is. Doch nadien ons oog-`

merk in dit Hoofd—{tuk niet en is te fpreken van de fchrijving ofaanneming

der Heilige Boeken; maar alleen van haar voornaamfte en geloofwaardige

Affchriftcn д foo fcheiden wy hier af, om datwe daar van hier na metop-v

fet fullen handelen. Na Chriftus hebben de Joden en de Chriůenen ver

fcheide uitfiekende nette Affchriften des Ouden Tefiaments gehad , waar

van de uitmunteníte, die van de Tiberienfche Maforeten is, die tot ligt—voeri—‘

ger lefing en ook om de regte lefing der Oude te bewaren , ontrent hetJaar

500. de Puníten en Accenten by de Text hebben gevoegd, gelijkwe

hebben getoond. Ook hebben de Rabbinenin verfcheide eeuwen feer vee—

le Bybel—boeken- met groote forge en neerfiigheid laten af-fchrijven, vol—

.gens welke de overige Exemplaren konden verbeterd werden. Dufdanige

zijn geweefl het Boek van Hillel dat :David Kinn/:vi dikwils aantrekt. En

Rab. Zacutb‘ in Ïuchafln , fchrijft daar van in ’t Jaar des Weerelds 4.956.

i ` ’ ` als’er
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Ыз’ег een groote afval gefchiede in het Spaanfche Legionenfe Rijk , wanneer

het Boek van Hillel werde voortgebragt , na ’t welke {у al de Affchriften der

Heilige Boeken verbeterden: Ну getuigd ook daar van een gedeelte ge

fien te hebben, dat in Africa verkogt wierd, zijnde doen ter tijd 900.

‚Jaaren oud. Kimchi fegd dat Boek te Toledo te zijn. En dewijler ver- j

fcheide Hillel: geweeít zijn, foowerd’er onderfogt welkevan die dit Boek 3%???“

heeft doen fchrijven. Eenige willen dat’et dien vermaarden is geweeíl, „нём,

die geleefd heeft ontrent de tijd van Chrifius: dog fulks is niet waar

fchijnelijk , om dat’er geen bewijs van kan werden bygebragt. Andere willen ШЕЕ“

dat hy geleefd heeft ontrent het Jaar 34.0. die Chrillen geworden is: шипа:

doch het is niet te vermoeden dat de Joden defes Mans boek dan in foo нанимай}

grooten agting fouden gehouden hebben: ook en {ouden de Maforeten zy gum ’

en andere Rabbinen haare Boeken na dat Exemplaar dan niet verbeterd heb

ben , alsmen nochtans voorgeeft. Daarom is het bedenkelijker dat dat Boek

is van een jonger Hillel, die ontrcnt over 500. Jaaren geleefd heeft.

‚Morinus fchrijfd van een Hebreeuwfeh Affehrift , daar in de twee Vaar

fenJofua 2 I . 36, 373welgefchreven maar uitgefchrabd waren, met defe Aan

teekening op de kant: W] «finden def@ twee Уик/гл niet in deHille— ВЕН?"

h'aanfi‘be Exemplaren: Dit Affchrift fonde in ’t Jaar 1208. gefehreven ÏËÎ‘CÎÄÄËÎ.

zijn. Doch wil ymand dit ouder Pfeilen, wy hebben daar niets tegen.

De reden dat’er geen ouder Hebreeuwfche Exemplaren zijn dan goo. of

600.Jaaren (alhoewel ’er Buxtorfius betuigd geilen te hebben, van 700. of

800. Jaaren) is, om dat na de Aanteekening der Maforeten, al de Exem

plaren daar van verfchillig zijnde , van de Joden verworpen zijn. Dog

Griekfe Exemplaren zijn’er van 1200.Jaaren. Gelijk het Vatikaanfche en

het Affchrift der Lxx. Overfetters , dat gevolgd is in de Engelfche Biblia

Polyglotta, van welke Overfettinge wy hier nafullen fpreken.

Daar zijn ook nogde Bybel-boeken van Ben‘Afcheren Ben—Naphtali , be—

iluurders van de Hooge Schoolen , en in haar tijd vermaarde Maforeten en

Groote VVijfen genaamd. Ben-Afeher is van Tiberias geweefi; daar uit

blijkt dat te Tiberias lange tijd na de vinding der Punâìîen , Schoolen en

Leeraars geweeí’t zijn. Ben—Naphtali werd gehouden voor een Babylo— Ooftcrfi:

nier ; waarom al de Oofterí‘che Joden fijn lefing ook volgen. Sy hebben

beide gebloeid ontrent het Jaar van Chriflus 1034.. en feer gearbeid om ang van

de Bybel geheel fuiver uit te geven. Daar is egter onder haar eenig ver- ЁЖ'Ы’Р'“

fchil , doch niet over geheele woorden ofLetters , maar over de Рип&еп en ‘

Accenten, voornamelijk de kleene. Haar verfcheide lefingen zijn aan

geteekend in de Veneetfche en Bafelfche Bybel, dog feer verward en fon

der aanteekening der Kapittels en Vaarfen. ’t Gene Walton fegcl alleen

in onfe Bybels gefchied te zijn. Al de gedrukte Bybels werden gefchikt Nawa

na het Exemplaar van Ben-Afcher; dat ook het e/Egyptifche genaamd ircïígîîr

werd. Daar is ook het @maffe/ae Bòek ,' dat is het Verbeterde , gelijk R. E“ Ьс15уэс-')

lias fchrijft; die bekend den Autheur daar van niet te wefen. Soo mede Шва nin'

het Wet—boek van Jericho; daar van den felfden Elias fchrijft, dat’et Exempjm

niet en handeld van de Accenten , gelĳk ’t Boe/z Sinai , maar van de volle van lc

Cn gebrekkige woorden. Hy n0emd’et ‘Chumafihyericho , Het allerbeí’te "ст“

Exemplaar van Jericho gebra . ‘

Boven defe Handfchriften die onder de Joden vermaard zijn, foo zijn- ¿W15 1°"—

dcr hedendaags in de Boek—zaalen der Chrii’tenen ook noch eenige feet „C

Oude te vinden. Arias Montanus fchrijft , dat hy’er fommige gehad heeft bydßCb¥i

die hy uit de wijfe van fchrijven vermoed 4.00 jaren oud te zijn. En dat’er Hmmm“

in de Complutenfe Oeffenfchool , noch andere zijn 3 doch te Bononien

Р-3 en
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en te Milanen de aller-oudfie. Te Cantelberg , foo Walton getuigd, is

een feer oud affchrift , daar aan de vijf Boeken Mofis ontbreken : het

heeft dit eigen , dat de K E R 1 niet gelijk in andere Exemplaren , maar

in de Text flaat. Defelve getuigd ook een Handlchrift gehad te hebben

dat eertijdsJohannes Seldenus toebehoorde , over 350 jaren gefchreven ‚‘met

verfcheide lcfingen der Oofierfe en Weíterfe Exemplaren van Ben-Afcher en

Ben—Naphtali: daar uit eenige dingen in gemelde Biblia Polyglotta vervuld

zijn , die in de Veneetfe en Bafelfe ontbreken. Het heeft eertijds toebe.

hoord eenen Leon de Modena , en is gefchrevenin’tJaar 1304.. Morinus

gewaagd ook van verfcheide Handfchriften , onder andere van een dat in ’t

Jaar 1208. gefchreven is: En een ander in ’t Jaar 1300. 111 de Heidel.

bergfe Boekzaal is ook een feet oud Handfchrift , diens gefagJunius meer

achte als de gemeene Boeken. Buxtorfius fegd dat’er eenige Exemplaren

ouder als 800. Jaren zijn. Doch de oudheid van het Exemplaar des Mark

Graafs van Baden , dat eertijds Reuchlinus heeft toebehoord _. en ten tij.v

de der Machabeen fou gefchreven zijn, achtmen verfierd te zijn.

Behalven de Hebreeuwfe Affchriften derJoden , vindmen naauhjks eeni—

ge van de Chriitenen in ’t ligt gebragt voor de naaltvoorgaande eeuwe , uit.’

Verloren gefonderd die van Origenes : die na fijn Tetrapla uit vier verfcheide Griekfe —

Overfettingen te gaargefield is , namelijk die der LXX Overfetters , die van

nes. Symmachus‘, van Theodotion en van Aquila , daar hy noch de He-__

breeuwfe Text heeft bygevoegd met Hebreeuwfe en met Griekfe Letters’

gefchreven 5 waarom het Hexapla , dat is , fesvoudig is genaamd: Een werk

van grooten arbeid en geen minder nuttigheid , dog ’t gene tot groote fehade

der Kerk, door de ondraaglijke nalatigheid der Grieken is vergaan: want

indien ,’t noch in wefenwas , daar uit fouden veel hedendaagle gefchil.

len ontrent de Grond-text en lefing konnen Ver-efl‘end werden. Ja de Heer

Voffius foude over d’agting der LXX Overfetters (dien hy boven al de

Hebreeuwfe Texten met Rabbinife Vokalen l’teld _, om datfe na fijn

meening allen op d’overlevering van dwaalfieke menfchen daar zijn by.

gefet) haalt in fijn gelijk of ongelijk gefleld zijn. Gelijk mede Richard

Simon hem felven met fijn Kerkelijk gefag over de regte lefing der Hei—

lige Schrifture , Wel haalt fou mogen wech pakken , en lien dat hy een Oor..

deelkundige verlooren arbeid gedaan had.

In de naaí’tvoor aande en in defe loopende eeuwe zijn verfcheide uit.

gevingen des Bybels foo van de Joden als van de Chriltenen gedrukt.

Wy fullen de voornaamfie alleen tot eenig narigt kortelijk opitellen.

De Com- ЕегРс tellen wy by de Hebreen de Complutenfer Bybel , die op die felfde tijd

ä‘gâî‘k‘ _ is t’faam gefield van de eerfie Veneetfe uitgeving in ’tJaar 1515.01) kofien

van den Kardinaal Francifcus Ximenius Aard-Biflchop van Toledo, gedrukt

onder ’t opfigt der God—geleerde van de Complutenfe Hooge School.

Hier in is begrepen de Hebreeuwfe Text met de Griekfe Overfetting der

Lxx; de Gemeene Latijnfe , en de Chaldeefche Boeken Mofis , en het Grieks

Teítamcnt fonder Accenten en Afpiratien ‚ doch met de Vertaling in’t Latijn

Vsnmfm daar nevens. Daar na zijnder vier Veneetfe Drukken uitgegeven: de eer

ËÄËÎLÏËC {te begonnen in ’t Jaar 1515. en ge‘eindigdin’tJaar 15 1 7. door arbeid en

вешки koflen des vermaarden Drukkers Daniel Bombergen. Over dit Werk heeft

Felix Pratenfis opfigt gehad , door wiens aanleiding en vermaning gemelde

Bombergen eerfi‘ de Hebreeuwfe Tale door den druk wonderlijk heeft

voortgefet. Delen Druk bevat de Hebreeuwfe Text ,- de Тащит en ver

_fcheide verklaarin en der Rabbinen. Aan het einde is daar bygevoegd

de Тащит wn erufalem over de vijf boeken Mofis; en de tweede

’ ’ ‘ ‘. Тащит
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Тащит over ’t Boek Either: De Tafelen der volmaaktheden des Wets

en der Prophetife lefingen 5 de xm. Artikelen desjoodfchen Geloofs; de

gebiedende en verbiedende Geboden , en ’t Boeksken van de Accenten of

‚Byklankendoor Вен-Аль” ,' de verfcheide lefingen tuílchen Ben-Âfeher en

Вел-Нарта! ‚‘ met noch eenige Maforetifche Aanteekeningen ‚tegen welke

Rab. Elias dapper uitvaard , om datfe niet van een _lode daar zijn by ge- Waarom

voegd; feggende dat de gene rdiefe daar by gefet heeft, tittel ofjota in de ЁЕЁЁЁ‘

Mafora verllaan , maar gelijk een blinde in de duillernis omgetall heeft. agr.

De tweede Veneetfe Druk is begonnen in ’t Jaar 1523. en ge-eindigd in

’t Jaar 1528. door den felven Bombergen , die gebruikt heeft R. yam/o Druk van

Ben—Chajim, voor een groote fomme gelds daar toe gehuurd. Voor het Emmy'

Werk is eerí’clijk de Voor—reden van к. Jacob gel’teld : handelende van

de Keri en Ketz‘b ,' van de verfchillen tull‘chen de Talmudil’ten en Mafo

rethen ; van de 18 plaatfen diele noemen , De Verbeteringen der «Ye/ary'

‘vers en de Ordening der groote MV1/oro. Daar na de bladwijfers der

Kapittelen , der Afdcelingen , der Ordens en der deelen der gantfche

Schrift volgens de Maforeten.‘ Ten derden de Voor-reden van Адеп

Ezra over de vijf manieren om de Schrift te verklaren. Daar is ook noch

bygevoegd de tweederlez' Марш , de Kleine 0 yder blad aan de kant 5

en de Groote ten deele. volgens het A. в. с. aan et einde, met het onder

rigt van Ben-Chojin: , ten deele op alle zijden boven en onder de Text.

Eindelijk zijn daar noch by de verfcheide lefingen der Ooílerfche en

Wefierfche van Вин/удав? en Вен-Нарта]! _, en het Boeksken van de Ac

centen. En defe Druk prijll R. Elias ongemeen , hebbende daar op ook een Van Rab

Lof-digt gemaakt. De derde Veneetfe Druk is van ’tjaar 16 I 8: zijnde wel gigs“

defelfde met de tweede, doch fuiverder , en egter fegd Buxtorfius , dat

de Overfienders naaulijks het twintigl'te gedeelte hebben aangemerkt van Решет

’t gene te verbeteren fiond. De vierde Veneetfe Druk is uitgekomen in Ve

’t jaar 1623. zijnde al defelfde met de voorgaande , doch veel flegter van Druk

Druk en Letter. Sixtinus Amama verhaald uit de mond van Drufius ge;

hoord te hebben , dat ter tijd als defen vermaarden Drukker Bombergen ,

een van fijn Hebreeuwfe Bybels onderhanden had , delelve ‘getragt heeft

in die bekende plaatfe Pfalm 22. 17. (daarmen waarfchijnelijk leeft; fj' (Dpef lm*

hebben mijne handen en voeten депутат) het woord с A A R r na eeni- ЕДЫ.“

ge oude en mogelijk fuiverder Exemplaren in с А A к U te veranderen; От in

om darter van de Chrillenen geloofd word, dat deJoden ons defe duidelij— ËÎËÎÎYÎCI

ke voorfegging van Chriltus Kruiílìng door een verandering hebben foe- тетю"

1‹еп te ontt‘utlelen. Gelijk dan ook dien geleerden jode , die het verbe- Ёж,“ een

teren van de Proef-bladen defes Bybels op lig genomen hadde , den gemel- Ехстртп

den Bombergen foodanigen verandering niet alleen hooglijk afraade , maar

ook wel fcherpelijk dreigde; dat foo hy’t deed ’, te weeg lou brengen , datter

niet een Exemplaar van aan eenig jood en fou verkogt worden. biet daar de

reden waarom niet alleen defen , maarook andere Chrillen Druk—uitgevers

niet in ’t minl'tc van de joodfe Text-lefing zijn konnen afwijken, iehoon

ook andere affchriften beter en Van meer gefag voor handen waren. Want

daar word genoegfaam van Geleerde Mannen bewefen , datter ten tijde

van de Maforeten in de gemelde Text geí’caan heeft CAARU , 3) heb—

ben йод/Даши ; en op de kant CAA R1 ‚ А]: een Leeuw ; als of de fin

was; al: een Leeuw mĳn banden en mijn ‘voeten. Woorden voorwaar

fonder fin en die niets en konnen beteekenen , maar t’eenemaal te kennen

geven, datter yts meer moet onder verllaan worden. Gelijk ook den

Chaldeefchen Overfetter fulks geroken hebbende , daar het woord Bĳten

aan
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Slegte uít- aangehangen heeft ;’t eene ook feer blauw‚en kinderlijk lvan SaLJai-ehi uit

kg "in 5“- geleid is, als hyfeid, отal: een Leeuw mijn handen en myn weten, is te feg.

gen i daz/è а]: ’ver‘brij/èld waren door de muil 'van een Leeuw. Wie hoorden

Ooit dat wreede Leeuwen een ’s menfehen handen en voeten vernielen,

www en niet het gantfche lichaam aantallen om te verflinden ?_Doch waar toe meer

cini- woorden bygebragt 5 daar Rabbi Yam/2 Ben—C/a‘yz‘m in de Groote Миг/от

деть“, dien h aldereerlt te Venetien in den Druk uitgegeven heeft, felfs be-‘

ren of kend, dat hy in verfeheide net afgefchreven Exemplaren CAARU inde

gläffnm Text, en CAARI alleen in de Kanteekening gevonden heeft. En defe

ЬещАБ fouden de Chrií'tenen veiligfl: in alle de tegenwoordige Bybels volgen, by

fchnfœn aldien het om gefeide reden en om de groote opitand derJoodfche Mee

inde He- _ ‚

шитые fiets, met nagelaaten wierd.

”каш?“ Na defe fiellenwe de BIBLIA REGIA, ofKoninglijkeBybel, foogeò
’ricerca noemd om datfe door het gefag , en op de bekoí’ting van Philippus de

_ Tweede, in agt groote Boek-deelen op groot Papier tot Antwerpenis gg.

„ägg‘yïî‘, drukt 3 met de Plantijnfche Letter in ’t jaar 1571. Over dit groot werk

van Рьщ- heeft Arias Montanus het oog gehad, en overtreft in veelen de Bybel der

“in” Complutenfen , foo in fehoonheid van Letter en Papier, als ook dat’er

veel dingen in komen , die in d’andere ontbreken: als eerfl: de geheele Chal-

deefche Uitbreider met de Latijnfche Overfetting. Ten tweeden de He‘

breeuwfche Text des Ouden, en de Griekfe Text des Nieuwen Tefta..

ments, met een tuíTchen gelinieerde Overfetting van Sanéìus Pagninus.

Ten derden, de Boeken des Nieuwen Teílaments in’t Syrifch met Syri

fche en Hebreeuwfche Letters, van G. F. Boderianus. En ten vierden , een

groote Voorbereiding, daar in verfcheide toetaakelingen tot veritand der

Heilige Schrift gevonden worden. Tot defe Druk voegen w die van

мы“ Seb. Muní’terus, welke ook in ’tjaar 1534.. de Hebreeuwfche By eluítge.‘

Ëb-Mun- geven heeft met fijn eigen Latijnfche Overfetting; alwaar eenige затее;

ш" keningen der Rabbinen tot verligting van fommige duiíl'ere woorden byge..

Bybflvan voegd zijn. Na defe is de Hebreeuwfehe Bybel van Elias Hutterus tot

mmm' Hamburg in ’tJaar 15 8 7. met groote Letters gedrukt; welke dit tot gemak

der leerlingen heeft, dat daar in de Dienitbare Letters van de Wortel

letters, als ook de Ruitende Letters onderfcheiden zijn. Na defe voe en.’

в шт. we de Bybel van Robertus Stephanus , die gemeenlijk genoemd wer die

R1; -Sœ- van Vatablus , Hoog-leermeeí’ter der Hebreeuwfche Taale tot Parijs:

Р ‚nu daar in behalven de Grond-text met de Griekfe Overfetting. uit de Com

plutenfe Bybel begrepen is : als ook de Gemeene Latijníche met noch

een nieuwe Latijnfche Overfetting. Sy is eerí’t in Groot anrto uitge..

komen in drie ftukken, beneffens het Nieuwe Teilament: daar na in

Folio in drie ftukken 15 86. uit de Santandreaanfe Drukkery 5 met Aan-‘

teekeningen, die fommige Vatablus toe-eigenen; doch daar en is geen

Voorreden by: en uit het gantfehe werk is niet af te nemen, wat Ge..

leerd Man defe Uitgeving heeft beforgd, en wie den Autheur van de

Overfetting is. Maar dat Stephanus den Autheur is van die Aanteeke‘

ningen, die hy felfs in ’t Jaar 154.5. eerí’t heeft uitgegeven,- bewijít Ar.

de Boot. Egter kend Stephanus de felfde zediglijk Vatablus toe, om dat

hy eenige van die uit fijn Leífen gehaald had. Doch Vatablus is feer mis‘

noegd dat hem de felfde werden toegepaíl, en wel шеей om dat’er veel

dingen in zijn, die na de Gereformeerde Religie fwemen, daar Vatablus

Dc Нс- feer afkeerig van was.

bmwfche De Hebreeuwfche en Chaldeefche Bybel van Johannes Buxtorf in ’t

i . .
ЁЁОЁ" Jaar 1618. te Bafel uitgekomen, is met de groote en kleene Mafora,

‘ als
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als ook de belle Aanteekeningen der Rabbinen voorfien; daar in ook

veel fouten van andere uitgevmgen verbeterd zijn: en gelijk defe Druk

wel de aldernaauwkeuriglleis, foo heeft ook d’Heer \Valton als den Uit‘

gever van de Engelfche Biblia Роддома ‚ defelveinde Chaldeefehe Uit—

breiding gevolgd, verbeterende daar in noch eenige dingen die van Bux—

torf over het hoofd gefien waren. ‘ _

Aangaande die groote Bybel diemen de Heptaglotm noemd, op kollen Hlì‘b‘liîio”:

van Michael deJay , onder ’t opíigt van Gabr. bionita Maronita , Joh. Mori- га; Р n ‘

nus en Abr. Eechellenfis in ’t jaar 164.5. op ’t aldergrootíte Papier te Pa

rijs in Tien Ptukken uitgegeven 5 daar van overtreffen de Letters en het Pa—

‚ pier de Koninglijke Bybel van Antwerpen. En behalven de Texten en

Overfettingen in de Koninglijke , foo zijn hier op nieuws bygevoegd,’

de Samaritaanfche vijf Boeken Molis met de Samaritaanfehe Overfet

ting en deífelfs Latijnfclie Overfetting , met de Syrifche Overfetting des

Ouden Tefl‘aments, en de Arabifche foo des Ouden als des Nieuwen

‘Tefiaments, die inde Antwerpfe ontbraken.` Doch het is te beklagen, dat ‘

de Voorbereidfelen‚ en de Aanhangfelen der verfeheide ‚leringen met de

Blad-wijfers en Tafels en andere nutte dingen tot voltojing des werks feer no

dig , door twiít der Opligt-hebbers daar hebben moeten aan ontbreken : en

datfe geen naaukeuriger Uitgevingen dan de Koninglijke ende Compluten

fe hebben nagevolgd: wy fwijgen noch van de nalaatigheid der Overfien

ders. Soo dat die Bybel door ontelbare fouten veel van fijn luifier en lofwaar

digheid verlooren heeft. En gelij kdit werk ook waarlijk de grootílîe agting

niet waardig is , foo hebben de bekende miítnítingen den aftrek van dat groo—
te Boek5 ook dapper opgefchort: fulks dat felfs de befitters derl Exemplaa

ren , na een langwijlig itil-liggen goed vonden ‚ om die by party aan d’Hol‘

landers op te veilen 5 doch niemand de handen! gereed hebbende om

toe-te—taíten 5 vonden d’Aanbieders egter eenige Aml’terdainmers die met Miflnkrc

malkander verdroegen J om by wij fe van een Verfoek-fchrift door welgefiene

van den Pauflij ken Stoel, by Alexander de VII te weeg te brengen5 мещан;

darmen een Bybel in foo veel Talen en deelen aan fijn Heiligheid,’ on- i“

der de naam van BIBLIA ALEXANDRINA, mogt opdragen5 met beding

dat defelve Paus foude maken dat alle de voornaamlte Klooíl‘ers en Ноо

ge—fchoolen , een Exemplaarop ’t uitkomen defes Bybels , ’t haaren koí’ten

fouden verpligt zijn te koopen: (want dat fcheen de toeleg te zijn daar

den aftrek uit fou gevonden worden.) Dit beviel waarlijk Alexander niet

qualijk 5 en daar eenigfinds genoegen in toonende 5 bragtmen die van Am->

fierdam foo ver, datfe een Exemplaar met het Masker van een konfl‘ig

gefehilderd ‚Voor-hoofd 5 en nieuw gedrukte Letter- Titelen voor al—

le de andere {lukken , op ’t pragtigfle ingebonden na Roomen fchikten5l

alwaarfe wel ontfangen, doch kort daar op met des Paus dood verzegeld

wierd , en de gantfehe toeleg in ’t riet liep ; niets overlatende dan datde ge..

waande Drukkers van defe vermomde ofnieuw gedoopte BIB LIA ALEXAN

их INA , de gedaane onkoíten aan haar been hadden, en de гей der Boeken tot

Parijs als vooren vernageld bleven. Doch het gene den Paus noch tot eenige

vertrooí’ring na liet , was dit , dat hy ter naauwer nood voor fijn hene vaard ,

verforgd had , dat een Goude Medalie van ontrent feílig Gulden waarde ,

pronkende met fijn beeldnis , tot vergelding van dat Bybel—gefchenk, na’

Amfierdam overgefonden wierd: welken Penning hoe fchoon van Stem"

pel, d’ontfangers egter geen ander Denk-beeld in drukte, dan dat door

’t fchielijk overlijden , de overige mildadigheid des Paus , in утешая

grijpziekc handen was blijven hangen. Doch ’t gene in defen Parijífen Ву;

beQ.
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bel te nalaatig was over ’t hoofd gelien , heeft den overneerlligen Man, Brial

nus Walton in fijnen uitgegeven Bybel , dien hy de POLY GLoTTA noemd ,

en welke in fes groote Boek-deelen- gedrukt tot Londen in den jaare

I65 7. voor den dag quam, merkelijk verbeterd; met byvoeging van ve.

le dingen , die het gebruik der Ooíterfche Taalen , d’Over'fettingen , de

H. Tijd-reekeningen, de verfcheide leíìngen en veel andere dingen , tot

gebruik der Heilige Bybel-fchriften dienende, aangaan. Van welken

rooten arbeid en aanfienelijke Uitgeving men thans van voornemen is,

een kort begrip toe te takelen ; waar van den werkmeelter geen goed-vriend

van d’Heer Waltons Bybel fchijnd te zijn ; die noemende den Herkook

ten Koninglijken Bybel van Parijs, in welke veele onnutte en oneindige

herhalingen zijn die wel mogen uitgewifcht worden. Dus fpreekt hy’er

van. Men heeft in defelve PoLYGLoTTA , behalven de oorfpronkelijke

Samaritaanfche Wet- boeken van Mofes met de Chaldeefche en Griekfe

vertaalinge , ook de geheele Bybel-text in ’t Samaritaanfch, in ’t Grieks;

C haldeefch , Syrifeh , Arabifch , /Ethiopifch ‚ Períìfch en in de Gemeene

La tijnfche Taal.

„Нише Behalven de gefeide Uitgevingen zijn’er noch veel andere Нebreeuwfche

Еатеп чан Bybels in kleender Forme met en fonder Punëten ‚ door verfcheidene in de

ЁЁЁЁСШ; weereld gebragt; die hier ongetwijíïeld alle moejelijk en fonder vrugt fouden

in меди: opgeteld werden. Een naauwkeurige Hebreeufche Bybel met feer fchoone

fom" Punëten en Letters , als ook met Keri en Кий ор de kant , heeft Manaf

fe Ben-Ifrael in ’t jaar 16 35. tot Amflîerdam in Шнапс uitgegeven. En

een ander in Agten 1639. daar van het Oude Tellament niet alleen in

fijn geheel, maar 00k met Verfcheide {lukken in ’t befonder uitgegeven

is, namelijk de Conůantinopolitaanfche vijf Boeken Mofis van dejoden

gedrukt in ’t Jaar 1551. en de Pfalmen op verfeheide tijden en plaatfen,

en meer andere: Onder welkmen ook tellen kan de laalt uitgegeven By..

bel by den Jode Atthias, tot Amlterdam gedrukt, en tot welkers over.

lieninge d’Heer Joh. Leufden , Hoogleeraar in H. Taalen binnen Utrecht,

het goede belt gedaan heeft; thans in tamelijk gebruik. Men fegd van`

defelveJ dat een groot gedeelte der eerll: uitígegevene Exemplaren, min

der misílagen hebben dan de laatíle , uit oor aak ,y datmen de eerfle door-f

gaans felfs met de Pen , infonderheid aan de Punéten of Lees-[lippen ncer~

itig verbeterd heeft; welke naauwkeurigheid allengskens nagelaaten fchijnd.

En alhoewel veele der Oude over het Nieuwe Teflament Aanteeke

Ост, ningen hebben gemaakt , egter heeft onfes wetens niemand een nieuwe

теще Е; Uitgeving des gantfchen Nieuwen Teltaments aangevangen , uitgefonderd

ЁЁЁЩЁ“ Hieronymus, die door lait des Roomfchen Bifchops Damafus; die de

'lrefbrqcnr gemeene Latijnfche Overfetting met de Griekfe Overfetting heeft vergc

¿§§d"¿f;_ leken en overlien. Dohch daar en hebben evenwelnooit oude Affchriften diea

фтотеп men nalìen kon ontbroken , wanneer’er over de leíing gefchil was , ofdat de

Úäffge' Ketters de Grond-text elders in fogten te verderven. Maar in defe tijd

zijn’er ontelbare Editien uitgegaan , daar van de voornaamíle zijn , eerlt die

van Erafmus : Ten tweeden de Complutenfe : Ten derden die van Robertus

Stephanus, die ook wel de aldernaauwkeurigíte is. Ten vierden die van

Beza ; welke fommige ook feer naauwkeurig fchijnd: egter heeft hy fomtijds

te vrymoedig geweeíl om op de grond van eenig Boek , de Gemeene leíìng

te verlaaten. De eerfle gedrukte Uitgeving des Bybels in ’t Latijn , isin’t

Jaar 14.72. te Ments uitgekomen. Doch van andere vertaalingenfullen wy

in ’tvolgende Hoofd-Fcuk fpreken.

TWEEDE
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j *f Адом де ВуЬе1 т veelerlei Тиши тог/Е Overgefet worden;

. ’. Dat de Vericheide >Overfettingen fêer jweim'g in de dingen die

‚ д _" tothet Geloofbehooren ‚тет/дыши. Hoedamgen dgtíng de инею

ä fe Overfetting der Lxx. Oudlie by де Ooíterl'che en Wellerfche

Kerken hebben gehad. Von 'de Samaritaanfche Overfetting , en wie de

Chaldeefche Uitbreidingen gemaakt heeft. АИ теде шт де Syrifche,

Etiopifcheg Egyptifche, Perlifche, Gottifche, fverß'heide Latijnfche en

andere Overßttmgen де: Bybels ,° En met namen von де [дате Neder.

duitfche Veriaaling , door laß der Hoog-Mogende Staten Generaal der

Vereenigde Nederlanden uitgegeven. ln hoedanigen agting men een Over

fetting moet houden. Wat een Goed Overfetter alleen kan doen. Hoeda.

mg men де verfcheide Kant-leiingen moet adnmerken ook tot die Overfet

ting te behooren ddarfe bjgefvoegdßaan. Dat он}: Nederduitfche Over

fetters haar nooit hebben laten шатает, darter geen Beterßn konnenge

maa/zt worden. Dat het Gefag der Overfetters niet tot nadeel ‘van de

Waarheid der Grond Text noch Over-eenjŕemrning des Geloof: moet[Бали—

de gehouden worden. Mistaltingen 'van vertrouwde Vertaalers moetmen

noozt ‘voor Ontrouw quiaad-aardige Verdrai-ingen opnemen. АИ теде een

Onderfoek of ook де nieuwe Vertaalingen der Heilige Schriften, Gods

Woord op lof/"e Schroe'ven field, ol:ß1mln'ge‘voorgeven_,&c. -

   « @fr Aar is voorwaar een groote verfcheidenheid van Taalen,l dxëggůlń

„vy- ЧП in welke God de Geheimen der Saligheid heeft bekend „delle

" ‚ .› è gemaakt : want fulks heeft Hy aangewefen wanneer hy Talia“

' „ lijn Apollelen met de gave der Taalen uit den Hemel ЩЁЩЁЩ

Í .' heeft mede gedeeld, tot vervulling van Efa. 4.5. daar @idw

› ` " efeid word 5 alle Kme fol my geboogen werden _. alle

onge jkl God шут. Soo dat God , de Menfchen eerílî

doorverfcheidenheid van Taalen Verftroid hebbende _, nu wederom door der

felver verfcheidenheid tot lijn Kerke vergaderd. Doch nadien defe gave nat4

de tijden der ApOltelen heeft opgehouden , foo is noodig geweeit datde

Heilige Schrift in verfcheide Taalen wierd Overgefet: Want volgens het

SchrijvenA van den Koning Ptolomœus aan den joodfchen Hoo en-Prie-ì

Iter, zijn alle Verborge en Verfegelde Schatten , fonder gebruik. Soo lee-l

fenwe by de Oud-Vaders dat de Heilige Schriften in de eerfteerrke en

vervolgens ten allen tijden ‚ in veel Taalen zijn over gebragt. Soo dat’et niet

geheel nieuw is dat elk de H. Schrift in lijn Moeders Taale belit. PausJo` . _ _

armes de agtíte ‚ die ontrent het Jaar 880. bloeide, fegd felve dat’et niet

en íh'ijd tegens het regt geloove, de Miffcn, de Euangelien en de ande- lìmriihee

re Leffen des Ouden en Nieuwen Teflaments in de Sclavonife Taale te äœfäm'

fingen: om dat den genen,> die de Drie voornaame Taalen' gemaakt heeft,` e'

ook al de andere heeft gefehapen tot fijn Lofen Eere. Еп Morinus wilook ‚

dat fulks t’eenemaal dienflig is om dooi vergelijking van verfcheide overfet-»

tingen _, de regte fm der H. Schrift beter te vatten. Soo werd ookde nuttig

heid der oude overfettingen daar uit afgenomen , datfe dienen tot bewijs van

de ongefchondenheid der H. Schrift, en tot de Saligheid der Volkeni
De Taalen in welke de H. Schrift eerít gefchrevenv is, zijn doen aanhet

Volk gemeen ветвей. De vertaalingen komen ook wonder wel met mala

Q 2 kander
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‘kander over—een in de dingen die de Saligheid en ’t Geloofbetreffen: en meel't

alle de verfcheidenheid loopt overdingen van minder belang. En defe een

ltemmigheid (die de Duivel en veel boofe Menfchen altijd hebben getragt

weg te nemen) is geen kleen bewijs van de Goddelijkheid der H. Schriften.

De vertaalingen zijn ook dieníh'g tot regt verfiand van de Sin , alll‘emet

malkanderen vergeleken werden. En onderdefe wel byfonderlijk de Oofler

fche, om dat die Taalen groote gemeenfchap hebben met de Hebreeuw—

fche Taal 5 fnlks dadi”.l konnen dienen als verklaaringen van defelve. En hier.

om agten ook de Joden de Chaldeefche Uitbreidingen Шов waardig als de

H. Schrift. En de Syrifche overfetting heeft door gantfeh Ooiìen groot

gelag. Walton iegd mede, dat de сцене overfettingder LXX. (dielfaak

Voflìus alleen meend geloofbaar te zijn , om datfe vande LXXĲ. Oudflzen

of Joodfche Sanhedtim vertaald of goed gekeurd is, doe de Hebreeuw.

fche Taal noch fuiver onder hen was; en d’hodendaagfche alleen volgens

dC Rabbijnfe overlevering gelefen word) van ’t begin der Как: in het

Oolìen en Wellen in foo grooten aanfien geweeil is , dat hy naauwlijks

voor een Chrií’ten geagt wierd, die daar ilegts tegen durfde kikken,

En alhoewel daar leer veel overfettingen zijn, foo en is egter ons

voornemen niet defelve hier alle op te tellen 5 maar het fal genoeg zi n

de Oudite en de voornaamile der Nieuwetenoemen. De eeríteo Oudlle

is die der genoemde Lxx Overfetters , die ten tijde des Konings Ptolomazns

Philadelphus , ontrent z77Jaar voor Chrillus , niet fonder Gods byfondere

befl'uring in de Griekfe Taale is overgefet; zijnde het Grieks doetertijd

allerwijds en zijds door de Weereld verfpreid: om foo een fimalaan alle.

de Volkeren te geven ‚ van de haalt opkomende Sonne der Geregtigheid.

En dus meenen dan fommige datfe mis-tal’ten welke willen dat’er voordefe

Overfetting , noch een andere is geweeít ‚ ofdat de Lxx Overfettemшага:

vijf Boeken van Mofes fouden overgefet hebben 5 of dat die overfetting

fonde verlooren zijn : tegen welk gevoelen wy d’Heer I. Voílìus in fijn

Antwoord aan Richard Simon, hier na dapper fullen hooren uitvaaren.

De tweede is de Samaritaanfche overfetting: Want behalven de Boeken

van Mofes in de Hebreeuwfche en in de Samaritaanfehe , dat is in de

Oude Hebreeuwfche Taale gefchreven , hebben’er de Samaritaanen ook een

in de gemeene Samaritaanfche Taale overgefet: welke in de Parijll‘e en

in de Engelfche Polyglotta Bybel , te vinden zijn. Defe Overfettingisom

getwiijeld voor de geboorte van Chriílzus gemaakt: Ja Morinus brengd

fe tot de tijden van Ezdras ; waar van breeder in ’t vervolg. De derde

is de Chaldeefche Uitbreiding, van verfcheide Autheuren, en op ver..

fcheide tijden te gaar geileld: de vijf Wet-boeken heeft Опыт ontrent

de tijden van Chrillus overgefet. De ecrite en laatlte Prophetenyonatban

Beni/'ziel de Leerling van dien vermaarden Hillel: en heeft geleefd on

trent dertig Jaaren voor Chriftus; alhoewel defe beide van andere vry

laatet gefield worden. Defen paifenfe ook noch een andere Uitbreiding

over de Boeken van Mofes toe; doch wy fullen hier na toonen, даже van

een veel laater Autheur is. De overfetting der Hagiographi, dat is der

Heilige Schrĳvers, zijnjofe hus Cœcus toegekend. DochBuxtorfoordceld

datfe niet ouder en is dan ederd hetjaar 600. na Chrifl’us. De Hieroíbly.

mitaanfe Таити verklaard de gantfche Wet niet , maar alleenlijk eenige

deelen, houdende fomtijds op in ’t midden van een Vers; en die defef.

de tot de tijden der Apoftelen willen brengen, dwalen onfes agtens (eer:

want fy fchijnd veel laater te zijn, en de oude Joodfche ‚Schrijvers fwij

gendaar ook van; daar-en-boven loopen’er veel Barbarifche of Uitheemfche

‚ woor
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woorden onder. DCTARGUMMEGILLOTH ‚ofderVy'fBoekenÀiefob om

byfondcrcreden genaamd werd _‚ namelijk ’t Hooge-lied Salomons ‚ Klaag

liedcren , Ruth , de Prediker en ’t Boek Either: als ook de Тащит volgens

Either , zijn laaterdan de Talmud _‚ gelijk onderandere blijkt uit Cant. 1. 2 . _

Klaag-lied. z. 19. De vierde is de Syrifche Vertaalin des Ouden en Nieu— (cih): 272;

wen Tefl’aments: van welk ’t gemeen gevoelen is dat cniet lang nader Apo— Мсти

[telen tijden isgemaakt. En defe Overl’etting werd in ’t Oolten 1n de Kerken

elefen 5 fy volgd шеей де Hebreeuwfche Text , uit welk de Overfetting

’äes Ouden Tefiaments is gemaakt. Sy noemen defe de Oude enEen‘vou‘

dige tot onderfchciding van de Meute/e uit de Griekfe der Lxx Overfet- _

ters gemaakt. Voor de vijfde {tellen wy de z‘Ethiopifche Vertaaling die ёж?“

veel ouder is als Jofephus Sealiger meend: en Chrylòfiomus gewaagd ook screwing.

daar van. In’t Oude Telìament volgtfe шеей de Griekfe: enin ’t Nien

we Teí’tament komtfe feet na over een metde gemeene Latijnfcheleefing;

niet om datfe uit de felfde gemaakt is, maar om datfe waarfchíjnelijk

beide de {elfde Griekfe Boeken hebben gevolgd. Walton fegdook van oog.h

getuigen verfiaan te hebben, dat de gantfche Schriftin ’t Armenifch overge.;

fet is : en dat hy de vier Euangelien in ’t Armenifeh heeft. Doch op veel

plaatfen foo bemorí’c , datfe fonder hulpe van een volmaakterexemplaar niet

{ouden konnen gedrukt werden. De meeíte meenen ook dat die overfetting

van Chryfofiomus is gemaakt,als hy van den Keifer naar Armenien gebannen

was. Ja Angelus à Rocca fchrijft , dat Chryfoltomus de hedendaagfehe Ar

‘menifehe Letters heeft gevonden. Doch de Armeners felfs, brengen in de OF‘ÜÄI"

Hifiorie van haare Kerk, onlangs in ’t Latijn en Armenifeh uitgegeven,

haare overfetting en bekeering tot haaren eerl’cen Patriarch Georgius: diefe ш dçsßï

willen , dat na verloop van 266 Jaren in de Stoel van deApoítelen Bar. 'fin'

tholomieus en Thaddaîus gevolgd is. “

Voor de Sevende heeft Origines in fijn Tetrapla en Hexapla , gefield Ghigi,...

de Griekfe overfettingen van Aquila, Theodotion en Symmaehus. Aqui- улёт;- ’

la die tot deJoden is overgevallen, heeft fijn overfctting gemaakt ontrent het ‘f’ "3 m

Jaar van Chriítus 130. Theodotion ook een afvallige ontrent hetJaar 180. ЕЁ: Ёьёо:

Symmachus een Jodegenoot ontrent het Jaar zoo. Defe overfettingen “bĳ? 57'.

die enkel van afvallige menfithen gemaakt zijn 0m deJoden te vleien en de 33:15:?

overfetting der Lxx te veragten , hebben de Oude wel in haare Schriften ge- semi“

bruikt , egter Íijnfc nooit van de Kerken in ’t gemeen aangenomen : en daar- Aquila'

om zijn de (elfde ook ligt verdweenen , uitgel‘onderd eenige llukken ,~ die de

Geleerde uit fommige Schriften der Ouden hebben faam gegaderd 3 gelijНе

in laatfie ’t fiuk van de Biblia Potyglotta voorkomen. En foo is ’t ook ge.

gaan met de twee andere overfettingen, die te Nicomedien en teJericho

gevonden zijn , en die Origines in fijn Обида gefet heeft. De Heer

Vollius meend ook ‚ dat de Joden ontrent de tijden van Aquila of korts

te vooren de Hebreeuwfche af—l‘chriften hebben beginnen te vervalfchen ,

en felfs in de Jaar—reekeningen der AardS‘Vaderen ontrent twee duyfend

Jaar hebben ingekrompen , om daar door de merkpalen tot de uitreeke-f

ning van de komflre des Mcflias te rug te fetten: ’t geene wy hem felfs

hier na fullen laten verantwoorden.

Ten agfien is de Coptifche of /Egyptifche overfetting na de giflin D=C0P‘í‘

van Kircherus gemaakt ontrentde tijd van het Niceenfche Concilie.` Doc ggîi‘àfhî‘

des felfs exemplaren zijn feer ongemeen geworden t’ federd dat de [Egypte— Отт—

naren onder de Turken zijn geraakt. Kircherus gewaagd ook van een ""g'

. Coptifeh vijf Boeken Mofis en eenige andere Boeken des Ouden Teila

ments in de Vatikaanfche Boek-kamer. Morinus getuigd mede dat te Pa‘

Q3 rijs
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rijs in de Boek—kas der Oratoren , de Euangelien in ’t Coptifch gefchre‘î

ven zijn: die daar egter niet meer gevonden werden, gelijk de Heer

Walton fegd van een Vriend verflaan te hebben, diefe daar te vergeefs

мыши uit fijnen naam gefogt heeft. Men heeft ook ArabiíChe overfettingen

omm— foo der Joden als der Chriítenen. De Vijf Boeken Mofes derJoden,

ung' zijn van Rabbi Saadi , die ontrent hetJaar 900 heeft gebloeid. Defeover—

fetting komd in de Coní’tantinopelfche Hebreeuwfche Bybel , daar van hier

boven gefegd is. Defe Jode heeft ook de overige Boeken des Ouden

Teílaments overgefet , waar van fommige Hand-fchriften in handen van

Pocockius zijn. De tweede is die van de Joodfche Mooren , die Erpe—

nius heeft uitgegeven. Daar werd ook van een Arabifche overfetting door

een Biffchop van Sivilje , gewaagd , ontrent het Jaar 717. daar van

_ onfes wetens niets meer overig is. Egter zij‘n’er noch twee Arabifche

'overfettingen der Chriílzenen : de Antiochifche , die Walton fegd noch
niet geilen te hebben , en de Alexandrijnfit‘he: welke Gabriel Sionita over l

veel Jaren bekomen hebbende , in de Parijfche Bybel is uitgegeven:

’t geene op veel plaatfen verbeterd ook in de Biblia Polyglotta komt.

Рады“, Theodoretus en andere getuigen dat’er eertijds een Perfifche overfetting is

Oierfcrtíng geweefi: Doch of’er noch eenige overblijffels van in wefen zijn , daaraan

d“ Bybels' werd feer getwijfeld. Egter hebbenwe verfcheide overfettingen der Euan—

gelien. Abraham Whelocus heeft’er een uitgegeven volgens het Cam—

britfche exemplaar. Een ander heeft Walton in fijn Bybel na een Hand

fchrift‘van Pocock uitgegeven _, dat over gooJaren gefchreven is. _ Men vind

ook twee overfettingen der Pfalmen die onlangs van de Jefuiten in Per

fien gemaakt zijn, doch die niet waardig en zijn onder de oude overfet.

ringen geplaatfi te werden: alhoewel het egter dienfiig foude wefen datfe

in ’t ligt quamen , om de Perfifche Taale te leeren , daar inmen noch wei—

nig gedrukte Boeken vind. . ,

сотые Daar is ook een oude Gotthifche Overfetting van den Bifl‘chop Ulphila

Qv‘rf‘“ gemaakt, die de navolger was van Theophilus , welke ook in ’t Niceens

ung' Concilie is tegenwoordig geweeíl. Van defe overfetting fpreken Socrates en

` Sozomenus en andere. Gruterus gedenkt ook aan een Gotthifche overfetting

der Euangelien over ioooJaren gemaakt , die elders bewaard werd , en een

gedeelte i'chijnd van de overfetting van Ulphila. Wy hebben ook van ge

loofwaardige luiden verflaan dat defe Gotthifche overfetting of een deel

des felfs, eertijds in de Boek-kas van de Koningin van bweden is ge

‚weeít. De Geleerde Francifcus unius gaf over eenigeJaren de vier Euan‘

gelien , na de oude Gotthifche en Engels—Saxifche vertaaling in’t ligt;

welke uitgeving na verfcheide oude Gotthifche Hand’fchriften _, overiien

‚en op—geholpen fchijnd , door eenen Thomas Marfchal; die ook eenige

fijner waarnemingen daar heeft bygevoegd. Ook zijnder van gemelde

Junius eenige uitleggingen in de Gotthii'che Taal agter aangehegd , tot

het welke hy een kort onderrigt over de Gotthifche, Runifche en En

Mmm 'gels-Saxifche Spraak heeft laten voor afgaan. Voorts magmen hier byvoe

тают- gen de Dalmatifche overfetting van Hieronymus , die gefegd werd de

cmg’ Dalmatifche Letters gevonden te hebben ; werdende nu gebruikt in Li

. ‚ burnien,‘ Iítrien ‚ Moravien , Silefien , Bohemen en Polen. De Sclavoners

уайт ` hebben een andere laater Hieronymifche overfetting in de Moeder Taale

ën В”? van eenen Cyrillus , die geleefd heeft ontrent hetJaar 860. Defen Cyrillus

flaf: к heeft een ander Illyris A. B. с. gevonden , heden gebruikelijk in Bulgarien,

lcxandrien Moldavien , Rumen , Mofcovien en andere Landen die de Sclavonifche

firma' Taal gebruiken. Datter nu ook eertijds ontelbare Latijnfche overfet.

 

tin.



vm DE отвинтив uns Bram m vanscunim‘: TAALEN. Ìiì

tingen uit het Grieks geweeít zijn , fulks getuigd Auguí‘rinus: want die

maar een weinig Grieks verítond , ondernam aanítonds een Overí‘etting.

Den felven prijít boven al die , diemen de Gemeene ofItaliaaniche noemd,

’ als zijnde de duidelijklte, diehedendaags de Oude werd genaamd , en_

daar uit te vermoeden is datfe ouder is dan al ‘de andere; Ja die fomrnige

brengen tot de tijden der Apoítelen. Hieronymus heeft de Heilige Schrift

tweemaal in ’t Latijn overgefet: eerít uit de Griekfe Lxx Overfetters:

Ten tweeden uit het Hebreeuwfch, doch de Latijnfche Overfetting des

Nieuwen Teflaments, heeft hy op ’t aanraden des Paus Damafus met de

ь Griekfe Grond—text alleen vergeleken en verbeterd , maar nictvan nieuws

overgefet. Defe nieuwe Overfetting des ouden Teftamcnt uit het He

breeuwfeh , heeft veel tegenfprekcrs gehad , om dat het fcheen dat de Over

fetting der Lxx daar door niet weinig verkleend wierd. Ook werd het noch

van eenige Rooms-gefinde fiaande gehouden, dat hy niet regt van de

oude overfettingen afgeweken is ; waar van d’l—Ieer Simon een wil zijn:

’t geen Voflius feer behaagd, en noch meer lof by hem verdiend fou

hebben, by aldien hy had gefcid, dat Hieronymus nergens in regt van

de Oude Overfetters afgeweken was. Augùftinus en heeft ook niet ge—

wild dat fijn overfetting uit het Hebreeuwfch , in fijn Bifdom foude gelel‘en

werden : Egter zijnfe beide gaar, 2 00 Jaaren daar na in gebruik geweclt. Tot

dat eindelijk uit die de hedendaagfche gemeene overfetting is te gaat gefteld:

waar van de tijd en den Autheur verfwegen‘werd. t’Sederd is ontrcnt de 0

verfettingen niets ondernomen tot op hetJaar 1500. en I 600. Lyranus en Р.

Burgenfis hebben de gemeene Latijnfche vertaaling wel veel verbeterd,

doch geen nieuwe aangevangen. lfidorus Clarius , die ontrent het Jaar

154.0 bloeide , heeft ook de gantfche Schrift in ’t Latijn overgefet. Sahátus

Pagninus is de ecrite, diena Hieronymus een nieuwe Overfctting uit het

Hebreeuwfch heeft ondernomen door aanrading des Paus Leode'fiende,

zijnde daar over XXV Jaren befig geweefi , en is gedrukt in ’t Jaar 1523ù

Defe overfetting is daar na gedrukt in de Koninglíjke Bybel door Arias

Montanus, hebbende die hier en daar , volgens de eigenfchap der Нс

breeuwfche woorden veranderd: ’t gene fommige egter misprij fen, om dat hy

veel eer Uitheemfche dan Latijnfche woorden heeft in plaats gebragt.’

Doch men kan hem daar in eenigfinds vry fpreeken , om dat hy de

woorden van Pagninus heeft op de kant gefet. Daarna zijn’er noch veele

overfettingen in ’t ligt gekomen, als de Complutenfe , volgens de Griek—4

fe; de Oude Gemeene, die voor Hieronymus tijden in ’t gebruik was,

en die na datfe al 1000 Jaaren gelijk verftorven was, uit de Schriften

der Latijnfche Vaders , door een onbedenkelijken arbeid weer is opgewekt

van Flaminius Nobilius; over—een-komende met de Griekfe uitgeving

van ’t Vatikaans Exemplaar te Koomen. Vorders zijn’erveel andere laater

Overfettingen uit de Hebreeuwfche en Griekfe Grondiexten gemaakt,‘

die niet breed behoeven opgehaald te werden, om datfe ons шеей: alle

bekend zijn. Onder defe egter fieekt de Engelfche en Franfche uit: als'

mede de laatíte Nieuwe Overfetting in onfe Duitfche Moeder-taal 5 vol—

gens laít der Hoog Mog. Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden

uitgegeven. En gelijk wy t’eenemaal van oordeel ‘zijn, dat defelve Duit—

fche vertaaling wel шеей de Nederlandfche Kerk in ’t byfonder aangaat,

en de naauwkeurigheid onfer vroome Land en Geloofs-genooten niet om—

geern de waare gefchapenheid daar van fou willen agterhaald fien; Soo

agten wy het onfen pligt te wefen _‚ ook van dat lofi’elijk werk (dat

na feer veel arbeids forg en vlijt eenemaal volgens de Ordre van de Hoog

. MOg.’
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Mog. Heeren Staten Generaal en ’t befluit der Opper—Kerk-vergadering, uit

de Landfchappen der Geloofs-genooten binnen Dordrecht aangelegd, ge

lukkig ten einde gebragt , en eerítmaal in denJaare 1637. с100г den Druk

is gemeen gemaakt) een weinig met omflag te fpreeken.

Www Tot de laatíle Nieuwe overfetting toe, had de Nederlandfche Kerk

fommigc haar in ’t openbaar beholpen met overfettingen die geenfinds uit d’oor‘

itïgâiîîr- fpronkelijke Bybel-Taal , maar uit andere vertalingen en fpraaken waren

(сьс Bybcls opgemaakt 3 waar van d’eeríte in den Jaare 14.77. dat is ontrent 27Jaar’

ËZÎQÊÏJC na dat de Druk—koní’t in defe Landen doorbrak, in ’t ligt quam; ge

„ещё _ drukt zijnde tot Delft in Holland, Ьу Jacob Jacobfz en Maurits Ymands

(ЁЕЁЁБЁЗЁЬ van Middelburg: Behelfende alleen de Boeken des Ouden Teílaments.

fijn. Daar na quam een andere Bybel uit , tot Antwerpen by Nicolaas de Grave

Berne 1n ’ltI/Jaar 1516 gedrukt; op welkers Titel-‚blad í’cond; uit den [задир-1902

Duitfche т alfi‘hen getr‘anflateerd. Daar uit wierd in ’t 1523 , het Nieuwe

Bïbclywam Teílament binnen Amfierdam uitgegeven _, gedrukt by Doën Pieterzoon

‘ in Engelenburg; ’t gene men oordeelde eenigfinds na de Griekfe Text

vertaald te zijn , nadien het op veele plaatfe van de Gemeene Latijnfche

EÌZ,—äfi"‚„_ vertaaling afweek: doch met een al te breed-fpraakigen fiijl, en niet

dm- weinig gebrekkelijkheid verfeld: niet tegenílaande daar (eer Lofi‘elijke

Voor—redens op de Euangelien , en de Brieven van Paulus en andere

Apol’telen 3 benefl‘ens eenige beknopte aanteekcningen , in welk den uit.

gever fijn byfonderen yver tegen die van de Roomfche Kerk betoonde,

waren bygevoegd: fulks dit Тeilament eenige heeft doen gelooven , dat

der felve vertaalinge .en uitgeving ‚ door M" Cornelius Honius ,- Wilhel

mus Gnapheus , Johannes Rhodius en andere , die doe ter tijd in dat ver—

fiand waren, voortgefet is. Soo beveiligd ook’ het Plakkaa-tboek vanVlaan

deren , dat t’federd de gemelde tijd , het drukken der Duitfche Bybels vry

Anno'lng yverig ter herten genomen wierd. In’tJaar 152 8. quam een Bybel uit, by

lineiuBkyllÎi‘ Willem Vorí’terman , die foo grooten ingang en aftrek onder ’t Neer‘.

inNcerland lands Chriflendom nam, datmen defelve in ’t Jaar 1534., 154.4., en 154.5. _

“Щиты“ t’elken-maal herdrukken moeí’c. Ook quam’er in ’t Jaar 154.1 een By

‚gelet. _ bel in ’t ligt, by Hendrik Pererfen gedrukt; en 154.2 een by Jacob van

BJ‘ËÎÎ‘Ĳ“ Liesveld; wiens uitgeving doe wel de grootí’te agting by de Gerefor‘

meerden had, en waar aan {у haar ook , als de belle van die tijden,

eenigeJaren hielden : te meer om datfe met Gratte en Privilege (alsmen doe

voor goed Neerduits fchreef) tot Antwerpen gedrukt , en in veele plaat

fen getrouwelijk was verbeterd. Waarom i`y d’hervormde Kerk ook van

grooten dienll was in de gefchillen tegen het Pausdom. Daarna alsmen

in den Jaare 1580 een Gunfi—brief bequam van de H. H. Staten van Bra

band en Holland, op de Druk-uitgeving van Gillis van der Erven, ou—

lings binnen Embden in ’t Jaar 1559 gedrukt: ‘foo heeftmen fich in de

openbare Kerken van Nederland daar aan gehouden , tot op die tijd dat.

men uit de beide Grond-talen eenvolmaakter en naauwkeurigerwerk dat

van heeft opgemaakt. Het Oude Teílament was genomen uit-de Hoog.

duitfche Text van M. Luthers overfetting ‚ foo die eerítmaal in ’tJaar I 5 34*

te Wittenberg , en korts daar na inde Oofi-Vriefche fpraak overgebragt,

~ tot Maagdenburg gedrukt was : werdende defe door een Ouderling van

Всякие de Kerk binnen Embden, na dies tijds gelegendheid , in de Nederland

o. fche Spraak vertaald: doch met foo grooten onvolkomenheid, dat onfe

verf‘ctting Kerken federd die tijd, al meer en meer begeerig begonden te worden,

щ: d@ 0m van Meta aan , een eigene vertaalinge uit te werken. ’t Gene dan ook

Grond-rcx: . .

„ ‚шт. ontrent het Nieuwe Teflament , by eenen Jan van Uitenhoven , Vlaams

EdeL
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Edelman van Gent, maar in de Studien wel ervaren, onderfehraagd van

Johannes à Lafco , Martinus Mikron en beide de Delenen ondernomen д

uitgevoerd en met verlegging van Luthers Teítament aangenomen is.’ ı

Gelijk het ook in ’t Jaar 1556. by den voornoemdcn Gillis van‘ der Er

ven eerltmaal tot Embden gedrukt, en korts daar na agter het Oude

Tei'cament, uit Luthers vertaaling‘e voortgevloeid, in ’t Jaar 1559. ge—

voegd is. Doch de Taalkunde ınet de Reformatie allengskens aanwaffen‘

de, heef‘tmen defe Bybel met de Grond‘teìtten beginnen te vergelijken д

en defelve feer gebrekkig vindende _, tragtemen lange tijd het wraakbare ,

door eenverbeterde vertaaling te vervullen. Onder defe toeleg , verrijk- попа;

te eenen Petrus Hakkius Leids Predikant, defe Bybel met fommige aan;

teekeningen , dien hy uit de Geneeffe Bybel nam 5 daar byvoegende eenige щитке?

Tijd—reekeningen, en andere nutte dingen. En terwijl nu van tijd tot шатен“!

tijd, veel meer een geheel nieuwe vertaaling gewenlt _, dan fekerlijk verwagt Наши;

en noch min verkregen wierd , heeft Abrahamus Dooreflaar , uit Junius “mik"

aanteekeningen, dat gene met noel‘ten arbeid overgebragt, dat hy oor

deelde nut te zijn, om die vertaaling daar mede te vercieren , en de Kant

tcekeningen te verbeteren. Sixtinus Amama gaf defelve ook met fijn Aan- Bybclme’t‘

teekeningen in ’t ligt 5 verbeterende door fijn Bybelfehe vergelijkingen, Êí‘ä‘jäf‘kîgn

de groff’te mill-¿Ringen daar in. En gelijkmen door alle defe neerí’tigheid , Sixiinus

langs foo meer de gebreken der voorige’r overl‘ettingen ontwaar wierd , Amami

en. elk braaf Man fig doe genegen toonde om met vlijt den weg te berei-4

den op datmer meer aan vorderde; foo ismen waarlijk veel aan de ful

ke verpligt, die tot de laatíle vertaaling , dat is aan onfe Nieuwe Over.' Lâñì'iikd

fettingJ de hand niet en hebben ontrokken, maar deí‘elve feet' deftig ЕЩЁ:

verbeterd en uit de Grond-'text felve hebben overgeí‘et. Want indien het nieuw? 04

oorbaar is, dat gene hoog te agten , darmen met moeite en fweet bekomd, verhang' `

Voorwaar wy vinden (ongcagt de beknibbelingen fornmiger lafter-tongen 3 of

die meenen darmen in plaats van de Hebreeuwfche Text de Griekie Lxx.’

Overfetters had moeten volgen) Prof genoeg om ook dit pand ter deugden

in waarden te houden. _ Wat en Щек niet wel vergeeffe moeite en raadfla‘

gens aangewend, eer dat het verkregen is? en hoe is dien arbeid niet wel

te mets van d’een l‘ehouder op d’ander gefehokt , onder’de tocvallen der

tijden en quaih'ge uitvindingen van eigen glorie, die’er nu en dan maar _ ‚

al te menfehelijk onderfloop; op dat het goede voornemen van vroome en ¿gk all _

Welgeleerde Mannen vertragen mogt; ofalsmen feid , het werk een beend- На „31:53?

je gefet wierd. En dat mifl‘chien wel ‚ om dat fommige felfs den Beren—krans ¿if få* uit"
daarvan geern hadden willen weg drangen: gelijkwe ook de GeleerdeAmama gi c ' ,

aanfionds daar over heftig fullen hooren uitvaren. De Vaders des Vader— Befiüírdcr

lands hadden al in den Jaare 1594. in \Vijn-n1aand _, een befluit genomen om

dit werk by der hand te vetten, en verkooren daar toerde í‘eer verr‘naar— Ovcrfcníng

de en doorgeleerden Man , Philips Marinix, Heere van S“ Aldegonde _. Am" ‘59"’

diefe met een Iaarlijkfe Dienfl-gaaf van ontrent 1800 Gulden boven alle Hîäraâg'de

behulp-middelen die hem aan fijn woonplaats tot Leiden verfehaft wier-‘ lıpsMarıriix

den, ver—eerden. Van defe dan verwagte de Kerk dit gewenfie werk; Î’mbc‘m‘

сп fy foudet waarfchijnelijk ook bekomen hebben ,_ ten waare een onver ?och

biddelijke dood , hem het leven en dien nutten arbeid op den vijftienden door

van Winter-maand des Jaars 1598 had afgefneen. En alhoewel de Ge- “5,235“

leerde Drufius benefl‘ens Warnerus Helmiehius-, gemelden Marnix in www.

den Jaare 1596. waren toegevoegd , en dat beide de laatílc na d’Heer Mar- Helmichius

nix dood, in dat werk noch doende waren; foo zijn’er egter geene uit

voerige Proef-[hikken van voor den dag gekomen, dan ter naauwcr Marnix дм

field.
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  ’ . ’ ' die ook door den
1 e Liederen van d Heer Marnix ,РЫЖ" nood de Pfalmen, en een S fchí‘nd het, foo wy Amama ge

maakt zgn. Nochtans jvan âme Druk gemeen ge dat’er meer in de {aak gevorderd was alsmen de Weereld

gon c‘ loof mogen geven ‚ 1< . want h fegd van hen volmondig uit; ’t Ь” heeft

Bedenke' doe шшс “ПР та; en, deßту трет, dat de Nedeî‘duì'ïfihe Kerk?”

hike' ver- noch aan lijm noiez'daîzîet дефиса hebben: Maar ’t 77106" aan cemgeftyjî'

"agmgœ ’t nut щи zen а?“ . k al! ’t een )'jè ~

ver d'_Heer r n ‚ 16 een dm «voor regt еигеп, g ì

Marnix on- koppen geweten ‚vûcîldf? ,kiwis in ’t ¿get liep, en men een goede uitkomíl ,

've dom. Doe nu e 211С hadde afgewagh befloten de Staaten m ’t ‚la?
i maar al te lanlëlvogr illus onder een wedde van 4.00 Gulden boven fijn

322,53?!“ IÓOOĲClC gem@ C П 1 ,Cr ten tot ее" vergelijking van de Chal

на}; ас: ВИРЁГ‘Ё ‘äepflìgave iîtgnfghegOude en Nieuwe vertaalingen 5 ор dat het

(“шиш dee C e ’ не с en ‘ ’t oote werk eens her‘

медные ‘ in om te dienen wanneer _ gr

@m La- mogt een Voorbcâeldíîlzlìli‘lcen aanhang van die , diemen de Remoní’cant

vat wrerd. ВосЬ еп ker Jeet niet wat tuílchen komende, bleefdrt werk

koren. fche газета ‚ ЩЁЁЁ;1ес?(Ёррсг'кегкшещааеппё uit de Landfchappen

’ onge an ’ гос - f eroe en wierd. Alwaar
D'Ovcffcf' d f‘ ten bmnemDordrecht aameng р _
‘ ‘ er GCIOO s—genoo  k о een meuw‘Ĳ‘KOP‘SY— drkmaal efiaakte wer › Р

node bîiflo- men dan dat lang vomgciïîíînîneíllaande het geerfì na tien Jaaren begonnen

33:12: befloor te hervatten; éne gn Johannes BogermanĲus, Wilhelmus Bau—

mien' werd. In. t Jaar Il; Vlnglelet Oude Tefiamcnt aan; en Antonius Wa..

(ml-2:2?“ dartius en Gerfon 'ucerrlìlîacobus Rulandus begonden het Nieuwe Teí’ta—

Nïuw keus, Fellus Hämmiuse en bragten dit lofi‘elijk werk ook ten einde, en

гейше": ment een Jaar daar na ‚dineerde Overfienders, om getoetíl en onderfogt

с .
ifiicuwe m handen van e egt Alleenlíjk hadden Gerfon Bucerus en Jacobus

Svârrl‘tûii‘riîg te гейш mdtJâaer rstîalers het leven terwijlen afgeleid, en ’t rellant

Y с п Ru an us on er e е ’ E ldus uam de

mm“ nen overgelaten. na q

voornoemde Man _ _van haare TÎiaks aan (dit lan ewenfi en algemeen diení’clg werk:— van'het

Kelrll: unie ng1 mél leerde ËngGodvrugtige Mannen, federd dat het ism с

‘ we coo veee с k hbben EnfoowAnno 1633 . ‚ ‘ rootí’celof ef ro en e ~

щЬгад: hglî Ëekämen J n'l'cdt' dlÎïâêSËCËÛOCClS de Mganlrien aanmerken die defen ar

W‘“ ‘ оо on er сект} 1g 1 ~ d r oeds ver

. . kan iig met anders an wa gberd hebben afgedaan. voorwaar men _ l 1 ЬеЕп van . ‘ “ ß die behalven mare ang

1 n ewee _ _beelden; nadlçnhh'edt Lëuâîëeldokgdoe in de Taalkunde uitflekende ng‘

g‘Pîcfcn- proefde vroom}? cflullî;l f; daar,door bequaam waren, om met een Эта):

ten 2911 gewec l l G lik ook de Godgeleer e

k te behandelen. е j n _ ‚en gefond oordeel dat wer _ lf ‘t n d heeft. En t

‘ fe Overfettlng a 00 ge l g _Cocgeus met ’t onregt van de b ft was dit datfe

` ` i0r onderfiand edaan ее ‚ _ ’Bîiàulpfl gene ldefe hL/âîlmen lldâtvïíîbnvîeemde Buiterëlandfche en Uithecmfche ver‘

mi „а voor raar a en ’ den-ko elíngen

юг ¿C ‘ _ dien over de alderfwaarí‘te w00t PP

Nieuwe taalmgen, en datfe bovertl foo veel Taal-gelcerdc Mannen, als het ver—

жмы- konden raadplegen, mel О dra en kon: haar in defen ook groot‘

8‘ maarde Leiden doenmaa roeIIDn illus Ë/Iarnix en Helmichíus, te vooren

deel bedliînbende Vînh t glîglefierndntdaîan en tot onfe Taal hadden begin.

uit den e reeuw с en ’— . ok eenfinds en be—

` ‘ ` lke behul _middelen , meno _g .nen te bedrflelen. Oncìîf ‘gse hen трав Bybelfche vergelĳking van Ama

hoorde tâ vergleœäe, aanêrznerkingen van Lodewijk de Dieu en andere Hel

ma, en C ge eer di k in eeren te hou

- ’ ook reden t WCI'Blĳkt“ а}: den ls te baat gekorfnfellf; Meildîiîttifte uitflag‘ want na dat het van foo veel

¿im «Le den, van wegen de e s voo _ f Шей van Vriend en Vyand

lukhcl Cl.' 1 d Mannen naauwkfilll'lg ÓVLI‘ 1CD was.:

мс“??? Ge eer e d T ets ebragt endaar na van dealdergeleerdfie de Ge

genoegfaam ор е о g [gnÄ als dewelke voor haar tot noch toe,

meenten ten hoogfien aangepre ‚

 

niet
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niet alleen geen beter, maar felfs geen foo goed gehen hadden. Want

men ondervond alfinds datfe daar toe foodanigen vlijt hadden geoeffend ,

als ’t uiteríle top—punt der Geleerdheid van die tijd bereikte: ook werd.

fe daar in geprefen, datfe den aart der Grond—taal in onfe Vaderlandfehe

Spraak , grootdeels feer gelukkig hebben aangetroffen , ende kragt der

redenen, nergens de t’famenûemming der Geloofs—leden tegenflzrijdig ,

met een deftige fiijl , hocdanige de H. Geeft in haare Taal veeliinds_laat

blijken, op eenc prijfi‘elijke maniere hebben uitgedrukt. Gelijk het ook

geenfinds den roem defer vertaaling verminderd, dat felfs niemand bui'

ten de gemeenfchap der hervormde Kerk, defelve ooit in ’t hert heeft

durven beflaan aan te taf’cen: want dat ymand hier eenen onbefchaamdcn

Bengel, die eertijds onder den naam van een Vlaamfche Boer fijn lafler.

rol fpeclde, fou willen te berde brengen, om dat hy defelve van verre

en met een onbefchofte Pen, als een redenloos menfch aanbafte, ofte

ymand der Armijns-gefinde uit den hoek fou willen haalen, om dat h

voor defen uit hekeliùgt, ’t een en ’t ander woord, ofKanteikening daar

fijn fmaak af walgde, wat befchrolde; voorwaar die foude meer bewijs

voor haar deftigheid en trouw, als yts tot` befwalking van haar luiílerb

brengen. Dus ma g iig dan hier ook wel weg pakken , leker onbefchaamden

Schrijver, welke, daar hy felfs buiten de Gollerfehe Taalkunde was uitgeílo»y

ten, onfe Overfetters te lait leid, datfe alleen de Latijnfche Overfetting

van Junius en Tremellius in plaats van de Grond—text , als een onfeilbaar

baaken nagevolgd zijn , en datfe de Kerk die in de hand geflopt hebben.v

Voorwaar wy gelooven veel meer de getuigenis die Onfe wettige Opper-f

magten , de Hoog Mog. Heeren Staaten der Vereenigde Nederlanden , in

haaren Aanfpraak-brief van den Jaare 163 7 over defe Overfetting gegeven ;

hebben : daar het haar geliefd heeft de Gereformeerde Kerke met defe open

hertige woorden aldus aan tefpreken: DE STAATEN GENERAAL derl/er

eenigde Nederlanden, allen den genen die definfiillenfien ofte hooren le

fen, SALUIT , Doen te ‘weten: dat fw) rvan den aanbeginne der Reforma

tie af in deje Landen ter herten genomen, ende met alle от! en jorge/ul

digheid getragt hebben te befingen, alles wat tot goede wel/tand en ‘voort

planting rvan de Opregte, lÍ/aare Cbri/îelyke Gereformeerde Religie, en

den 4».-Yui'veren Godsdienji heeft mogen firekken ende noodig was: bn onder

anderen mede dat Gods Heilig /Í/oord na den regten ‚zin, oogmerk en rver.

ßand , fuan den Grond-text ende Spraake, daar in God de Heere Álmag—

tig genadely‘k geliefd heeft fijne Leere ende Godsdienjt, door ingeven des

eiligen Geeßs te openbaren, mogte werden uitgeleid, geleerd ende gepre

dikt, op dat daar door de Ó‘aligheid der zielen, ende het eeuwig welva

ren, meer ende meer gevorderdjòude worden. Рос/0 aangemerkt zijnde ,

dat nooit eenige O‘veijetting ruan de Heilige Schrifture uit den Oorfloronke‘

lĳken Text in de Nederland/Ehe Spraake was gedaan, hadden w] al 0—

‘ver lange ’uerfogt ende bevel gegeven eenige ‘voornaame Geleerde Mannen,

Godgeleerde ende Dienaren ruan de Gereformeerde Kerken, om een nieuwe

Nederlandfehe Overjètting der Heilige Sthrifture, uit de Oorfioronkelijke

Taale te 'voor/Mijn te brengen ,' b] de welke dit werk rvan tijd tot tijd lofd

felĳken begonnen wei/ende , is de ‘voortgang daar ‘van nochtans door haar

Luiden ontĳdig af/ter’uen , tot noeh toe rverhinderd geworden. Waarom_

me , op dat dit До noodig en Goddelĳk werk eindelijk eens uitgevoerd, en

deje onfi’ Chrijielĳken y’ver en voornemen rvoldaan mogte worden, hebben

’w)‘ na ‘volgens heft 'voorbeeld der eerßer Kerken , b)’ de tijden der 0774410

deren, als ook op ’r Exempel der naburige en andere Gereformeerde Rij‘

2 ken ,
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ken, Fnrflendommen en Republĳkm, goed gevonden gehad, die van de

Synode Nationaal in den jaare 1618 ende 1619 tot Dordrecht vergaderd,

te verfiìeken, Áuthorifi’eren en gelaflen, de r¿morge/eide Overfi’tting b_y der

hand te nemen, ende daar toe, als ook tot de weder—oveîfiening van dien,

eenige Geleerde en ervare Theologanten af te fimderen. Ende de Oft/effet.

ting door den genadigen zegen van God Almagtig b] de voorfehreve tref‘

feljjke el/Iannen in de Hebreenwfehe en Griek/e Taalen ervaren, ten einde

‘ebragt, en door andere Geleerde Theologanten nader oveĳien души/„д.

ben het bedenken ende goed vinden der jelver doen hooren, ende daar uit

bevonden hebbende, dat in defe Overjèttinge alles was bjgebragt, dat de

Waarheid, de Eigenji‘hap van de woorden en den zin derfi’lver kan ver.

effe/oen. SOO IsT , dat en] na rĳpe berading, ende hier op gehad hebben—

de het goedvinden van den Rade van Senate defer Vereenigde Nederlan.

den, en andere Rĳken en Landfi‘hajopen onder onfe gehoorjaamheid behoo.

rende, moge worden aangenomen ende gebruikt, ende dat dien volgen: alle

Kerkelijke Vergaderingen , Kerken—dienaren , Profeflhoren , en Doe‘ioren in

de Heilige Theologie, Regenten van Collegien: ende voort: allen ende een

ygeljken die dit eenigfind: aangaan mag, in ’t oefenen van dejelve Dien.

jien en Bedieningen, haar daar na mogen reguleeren, omme aljoo de Eenzg.v

heid, Wel/Zand ende Dien/i dergemelde Nederlandfehe Gereformeerdelí‘er.’

ken en ‘S‘ehoolen meer ende meer te vorderen: Daar toe‘ God Almagiig gen

тегу/е gelieve fijnen zegen te verleenen. Dus ver den lait en getuigenis

der HOOG MOG. STAATEN GENERAAL, aangaande de Nieuwe Ne—

derlandfche Overfetting des Bybels.

Doch niet tegenl’taande ons dit voordeftíg werk niet alleen van д’Ор

permagten, maar ook van veele Geleerde en feer geagte Mannen, aanbevolen

werd in eeren te houden , en als de belle vertaaling die voorhanden is te ge..

рюш- bruiken 5 nochtans en moeten wy niet nalaten daar ontrent eene Chriltelijke

{Îï‘èïn befcheidenheid en reden te gebruiken; op datwe een Menl‘chelijke Vetta.

nouw en ling niet en leeren blindeling met‚die der oorl‘pronkelijke Text gelijk Rellen; _

ä‘gs'ïfj' -Of boven defelve komen aan te merken. Ook en moet niemand meenen

Incnl‘che- dat de Vertalingen welke by defe Overfetting, aan de kantaangeteekend

l’taan , van minder waarde zijn , als die welke in de Text lelve gevon-l

шаекшс den worden; even als of fy enkel en alleen , daarom flegts by de Аппо-к

ЁЖ; tatien , als byloopers waren toegevoegd. Want behalven ,dattet den Over

worden. fetters onmogelijk is geweel’t , en ook t’eenemaal onvoegfaam was , meer dan

‚ een eenige Vertaling in de Text te geven 5 foo is het ook niet raadfaam ge.

„33:31“. weelt , alles eerlì door redenweging en over-een-l’ccmmende oordeelen

khejdîver- nit alle de verfchillige Vertalingen, onwederfprekelijk de ЬеРсе te kiefen

ÏÊIÄZ‘ÏÏÈ: en in den Text te fetten 5 want fulks had een on-eindigen tijd verfpild, en

neuen. de Overfetting had onmogelijk foo vreedfaam niet konnen ten einde loo

pen. Dus was ’t dan raadl‘aam om de pas tot alle Geding en twil’c-reden ,

tefl‘ens afte fnijden , geenfinds daar aan te tillen 5 maar in de Text foodanigen

zin-rijken Vertaling te geven , als men beit kon , en de гей daar verfchil

over hing , aan de kant te brengen 5 op dat alles waar toe men gekomen

was, de Kerk tot l’tigting wierd voorgehouden , en ’t beit daar uit , elkers

verkielìng en Chriltelijk oordeel tot de l‘aamen—l’temming van ’t Geloof,

over gelaten wierd. Waarom ook de befcheidenl’te van de hedensdaag—

fche God-geleerde van oordeel zijn , dat een Leeraar of Schrijver die na.

defe of geene Kant—leefing‘, een Text aantrekt, geenfinds‘en moet ge‘

agt worden defelve anders of ongehoord aan te halen , als die in de

Nleuwe Overfetting gevonden word 5 de‘wijl niet alleen de belle Vertaa.

‘ ‘ ' lingen
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lingen fomwijl aan de Kant {taan J maar ook moeten geagt worden tot de

Nieuwe Overfetting te behooren: als in geenen deele elkanders glans

noch deugdelijkheid te kreuken. Men moet verder ook van de Over

fetters gelooven , datfe geenfinds door de Haare, alle andere en van haar

verfchillende Vertaalingen hebben willen buiten fluiten, of de weg af

dammen dat’er geen andere op een welvoegfame wijfe van ymand fou

mogen gemaakt ofvoor denl dag gebragt worden ;_want fulks waare de Gave

des Heiligen Geel’tes uit de Kerke bannen; als die gewoon is fijn Wijsheid

aan defelve by trappen mede te deelen, op dat haaren wasdom openbaar wor

de. ja daar door londen ook veele deftige Werken ‚ die nu al reede de

goedkeuring der Geleerdlte Mannen hebben doorgeflaan , t’eenemaal ver—

oordeeld worden. Ja de navorfching der Heilige Taalen, ware als dan

meer dan tijd de Weereld uitgejaagd; want men behoefde lig niet meer te

beneerí’tigen , om verder agter’t regt verfiand fommiger fchemeragtige din—

gen in Gods Woord te komen. Wy en gelooven ook niet dat de Man

nen Overfetters van die laatdunkende gedagten zijn geweeíl i maar veel

eer dat {у onder ’t bekennen van haare onvolmaaktheid , de faak met de

uiterfle uitputting van haar vermogen dus ver hebben gebragt , als darf@

haar hebben ingebeeld , de ondoorgrondelijke Bron der Goddelijke Wijs

heid , tot den bodem toe te hebben uitgeleedigd. Invoegen wy dan daar

uit onbekommerd mogen beíluiten ,- dat het geenfinds de Glorie van dit

Werk verduiíterd , te lien , dat het getal van fraaie aanmerkingen en regt—

finnige Geloofs-toeítemmende Vertaal’i’ngen , dagelijks noch aanwall 5

maar dat fulks den vooriger arbeid niet dan een meerder luiiter ‚ nut aan

de Kerk en volmaaktheid der kennis byfet. Ja wy ag'ten dat de fulke ook

met Lof en Eer onfer God-geleerdheid, op een welvoegfame wijle be

hoorden tot de voorige toegevoegd te werden. En op datwe met meer—

der bequaamheid hier van wel fouden konnen oordeelen , foo en moe

tenwe ons voor alle dingen geenfinds laten voorfiaan, dat dit Loflèlijk

Werk nergens yts Menfchelijks fonde overgekomen zijn , dat nooit door

- Verbetering en fonde mogen herfield worden : dewijl daar immers in dit

geval geen Voorregt kan ge—eifcht—worden ‚ als voor de Grond—Taal felfs , en

alle Menfchelijke arbeid , de hoedeloosheid en ’t gebrek onderworpen is:

en het felden gebeurd dat niet hier en daar wat gemií’t word. Dus weet—
men dan ook daar uit dat niemand ons een werk dat gebrekkig is , voor on-l

verbeterlijk kan aanprijfen , {onder de Waarheid en Opregtigheid te

verfaaken. Want die alle verbetering willen uitgewiít hebben, moeten

een van tween voor valt {tellen 3 of dat het gedaane werk volmaakt, en

derhalven onverbeterlijk is, of datmen om de Eer van Menfchen op te

houden , ook felfs de Doolingen en Mistafiingen elkander, ja de gant

fehe Kerk voor goed en Goddelijk mag in de hand Pcoppen. Het ecrite

firijd t’eenemaal tegen d’ondervindinge , en het tweede is God beter te

beklagen , om datmen ook hedendaags noch Plek-vogels in de Kerk

vind, die de Menfchelijke gebreeken en fwakheden , door welk te mets

de fuiverheid van Gods Woord niet onbefmeurd gelaten word ,~ met wiek

en bek poogen te verdedigen: meenende darmen nergens in kan of mag

reden geven, waarom men hier en daar van de openbare Overfetting ver

fchild , om dat fulks , foo {у waanen , fou gcdyen tot verfmaading van’t

Talent der Overfetters , waar door haaren dienit dan met te minder ag

ting fou in gebruik gehouden worden: doch het is een feer flegte en arm—

falige bekommerniíle , nadien fulks op de alderzedigl’ce en welvoegfaamile

wijfe kan gefchieden д en de aanwijfingen van gebrekkelijkheid in een Over

R 3 [ага
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Misflagcn Overfetting niet altijd, Ja nimmermeer van vroome Mannen , aan/haar

r_ ontrouw of onbequaamheid toegefchreven moet worden 5 gelijk d’uitne

fiicham menlte der Godgeleerde onfer tijden door haare Voorbeelden met foo

veel deftigheid. nu al veelmalen hebben gedaan, datter niemand dan

„n eenige een ongefeggelijke Geeft, tegen fchrollen kan. Tot defen propooíte heeft

шт“: een braaf Godgeleerde onlangs feer wel gefeid; datmen de misflagender

‘Ïäï" vooriger Üverfettingen , alleen aan de menfchelijke verhaalting , ofbe—

_ dwelmde aandagt, of het {luk-wijs propheteeren, ofaan ’t lotvan die tijd
nîfâïgdc' toe fchrijven moet, die de volgende aanwas der kennis wel hoopen , maar

теса Ge- juill niet ten klaarl’cen voorfien konde. Want foo doende kan haar eere

bewaard worden, fonder dat ymand ter weereld haar werk kan verwer

pen: en fulks buiten alle tegenfpreking foo veel te meer, als wy haar'

dâiiîShÎilÄ- bevinden alle de andere voorgaande verre te overtreffen. Die Mannen

„Мёд dan die van dit gevoelen zijn , worden te bijller mishandeld, wanneer‘

bd‘clguldi- men haar te lait legd , darle de openbare en goedgekeurde Uverfetting

des Bybels in veragting poogen te brengen , wanneerfe haaren arbeid aan

{innige leggen om dat werk van noch eenige onvoorfienfe misílagen te onthef—

fgâfcfëä ten, en nader te voltoyen. Want foo dit gelden mag, foo en fien wy

wederfpro‘ geen kans om ook de laatfie Overfetters fclfs , die de voorige verbeterd

km‘ hebben, van die felfde lafter—kladde afte wallen. Immers belijden de verdag.

te Mannen in defen , tot roem der_laatlle Vertaalers , datfe ontallijkeplaat—

fen, die in de oude Overfetting qualijk gelefen wierden, getrouwelijk

hebben herfield 5 de manieren van fpreken met een vloejender Taal ver

duits hebben, om den nadruk en kragt der Sin des te beter uit te druk

Ноееп ken; de gefonde Leere alomme over-een-Ptemmende. Dus houden wy

de dingen dan daar in mogîe gemiít zijn , voor fulke alleen, diemen in—

nicrqpec- gefloope fouten noemen mag ; welke voor den aandagt der Mannen О

:Êgjgfi“ verfetters, te mets het hoofd hebben ondergehaald, en haar ontdoken

maaktge- zijn: ofte dat het faaken zijn die doe noch foo niet ontdekt of gevon

den waren; of immers haar met die aanmerking foo niet en zijn voor

worden. gekomen: Want aldus рай: het ons de faalgrepen van het goede te on—

derfcheiden, het laatí’te houden wy in eeren, het eerlle moetmen met

lijf en ziel poogen te verbeteren. Want gelijk die Geleerde Mannen die

fulks op een zedige wijfe poogen te doen, hen noodfaakelijk altijd geer—

ne op de Grond-text felfs beroepen; foo en kan fulks van niemand tegen—

gefproken worden, als met wraaking van de Goddelijke waarheid felfs.

thct \Vy weten wel dat fommige weekgebakke Yveraars hier tegen in bren—

шьёт? gen , dat de niet valt—{telling van eene Overfetting , Gods Woord aan ’t

тандеме gemeen fchijnd op lofl‘e fchroeven te fetten, en veel verwerring in de

Ë’nsähl‘íi— Kerk en der gemeene leering veroorfaakt , en fwakke menfchen ergeren

выпас- kan: doch dit is die oude en lang verflete klagte der Rooms—gefinde,

“11 @um die fulks ook voortbragten , om haare Gemeene vertaaling , die van mis.A

flagen krielde, tegen andere nieuwer en die beter waren, Itaande tehou

den. Doch die van Amefius uit Augufl‘inus feer wel beantwoord en ge

trool`t zijn als hy fegd: Dat de ‘veelheid der ‘veî‘taalingen , het 'ver/Zand

der Heilige Sebrĳture ‘veel meer hadden gevorderd dan fverhinderd. Seker

Godgeleerde fegd feer wel (en wy willen defe verhandeling, aangaande

de agting der nieuwe Overfetting des Bybels ook daar mede belluiten i

om datwer mogelijk alreede te lang 1n hebben befig geweeft) dat ‚alle

meen ‚rei waare Chriflîenen die wijsheid foeken in de Woorden Gods, haar delC.

nen moeten van alle Gaven , alle Eeren, door alle foeken te vorderen ,j

` en alles beproevende, van elks het goede behouden; Laat ons dan fegd

by
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hy verder, niet lien hoe veelmaalen de eene Taalkundiger van de andere

verfchild, maar hoe grondig en met wat fondament van redenen; foo

fal de waarheid die wy foeken, van ons fekerlijk gevonden worden,l

 

DERDE HOOETsTuie.
Кокт INHOUD DEsEs HoorTsTUKs.l

д Ан де Verfcheide Lefingen derHez'lzg'e Bybel-fchriften, en ver-f

` 'i' beterz'ng der Schrijf-fouten. Waar де verfcheide Leiingen lvan

_ y .` daan gekomen zyn. Ofmen ook met nut enßzgtz'ng fuan de verfchei

@il Lelingcn fpreken kan. Dat de Ingeßope ‘schrijf-fouten en

verfcheide Leíingen geen/[ndr de agtbaarheid 'der Heilige Schriften konnen

weg nemen. Dat de Grond-text [elf: niet geheel jim/er bewaard is; enI

hoemen die egter' verbeteren en де Belle Leling uit alle kennen kan. Wie

oorfaak Fvan de geß’z`de misflagen zijn ‚ en hoe die ‘van tyd tot гуд zijn konnen

¿nj/nijnen. И/at ezgentlijk een Verfcheide Leling , en wat een Overlettingis;

als mede hoemen wel ruan defel'ue fol konnen oordeelen , en wat misflagen

Ivoornaame Godgeleerde daarl отчет hebben gehad.

  

  

,d At’er verfcheide Lelingen zijn , foo in de Hebreeuw- Вазы/о:

‚ _ Х (che Тех: des Ouden als in de Griekfe Text des Nieuwen ffl? шк“

Teítamenrs, is genoegfaam Openbaar; en fulksis ook van ¿Edili-Le

» *j de Geleerde Mannen aangeteekend. Soodanig zijn de KE- ЁПНЧШ‘

— к: en KETIB van de Maforeten vergaderd in ’t Oude Дана;

 Tellament. Als ook de verfcheide Lelingen der Ooiter- “аде"

fche en Welterfche , die tuífchen de Boeken van Ben

Ä/ìher en Вел-Нарта]! werden aangemerkt _, en die in de Veneetfche , Ba

felfche en in Waltons Polyglotta Bybel gedrukt zijn. Robertus Stephanus

heeft foodanige verfcheide Lefmgen 2384. in ’t Nieuwe Teltament , uit

feítien Exemplaren die feer Oud waren , aangeteekend 5 behalven noch

280 gebrekkige plaatfen , welke hy met Sterretjes heeft aangewefen.

In Waltons Bybel zijn’er noch veel meer uit andere ou'de Exemplaren aange

merkt. Uit de Latijnfehe Boeken hebben het felfde gedaan Stephanus in

íijn Groote Bybel, Heutenius en andere Lovenfe Godgeleerde in de By

bel yvan haar uitgegeven. Doch voor al zijn daar Ontrent twee Taalkun

dige en Godgeleerde Mannen belig geweelt , namelijk Lucas Brugenlis en

Lodowijk Capellus. Die ook van К. Simon in lijn Oordeelkundige betwia

Ring geprefen word.

Еп nadien de oorfpronkelijke Schriften der H. Schrijvers verlooren zijn, битый

en dat al de Affchriften van menfchen gefchreven zijn die dwaalen konden , а:

en God niet beliefd en heeft Schrijvers te gebruiken die onfeilbaar waren, foo gc; *iiffiliá'ŕ

kan van niemand getwij ifeld werden , Ofdaar moeten eenige misflagen inge- ¿du?

flopen zijn , het zy dan dat het gefchied is door nalatigheid, ofonwetenheid, llin

Ofte wel door lioutheid der Uitfchrijvers en Drukkers: Egter heeftde Godi In ¿e ¿im

delijke Vooríienigheid daar voor allinds foodanig geforgd, dat’er Ontrent de gen van be.

dingen die tot de Saligheid noodig zijn,geen opmerkelijke misflagen ingelio- Ёж

pen zijn , of indiener al yrs ingekropen was , foo heeft’et aanftonds konnen managen

gemerkt en ligt verbeterd werden. Dit onderfcheid tuffchen de dingen ter i“g‘“°P¢“

Saligheid noodig en niet noodig, heeft den Geleerden Capellus breed

genoeg aangeteekend: betuigende daar by, dat Ontrent de eeríle dingen

geen misílagen van belang, maar Ontrent de andere eenige fonder ge#

Vaal:
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vaar konnen ingellopen zijn. En dit werd ons toegeltemd van de alderge-n

leerdlte Godgeleerde, die in de Hebreeuwlehe en Griekfe Text wel er

varen zijn geweelt 5 Ja van de heviglte Voorltanders der Hebreeuwfche

Text. Sixtinus Amama fegd ook 3 Ik foude niet durven ontkennen dat door

verloop des tijds en verfuim der uitlchrijvers, in de Hebreeuwfehe Text

niet eenige misllagen ingekropen zijn , nochtans blijftfe de Autentijke Text

en de regel van alle Overfettingen: En daar en kan van al de verl`cheideY

Lefingen niet een eenige werden—Voortgebragt , die hinderlijk is aan de

faamenhang van het Algemeen Geloof, of aan de Godvrugtigheid. Dat

nu de boosheid der Joden hier van geen oorlaak is , blijkt daaruit ‚ om dat

uit al de verleheide Lelingen niets tot voorfiand van der" Joden ongeloo

vigheid , kan werden bygebragt. Want foo de Joden hadden toegeleid

om de Grond-text elders met voordagt te vervalfchen , fy fouden het ten

minl‘te'n in die plaatfen aldereerll; gepoogd hebben te doen, Welke vlak

tegen haar gevoelens aangekant liggen 3 en`l die de Chrift'e’nen‘ gewoon

zijn tegen haar by te brengen. Ten anderen foo kaninen den'oorfprong en'

aanleiding der verfeheide Lelingen leer wel aanw’ijfen ‚ fonder feker de

Joden ‘van foo grooten Kerkfchenderie , als I. Voílius wil gedaan hebben,

te belchiildigen. Het is wel feker dat de voornaamlte Oorl’prong der‘ver‘.

’ fcheide Leling ontltaat uit de gelijkheid van ’t geluid fommiger uitblalin

Ingello

pen fchrijf

fouten ne

men daar

ЬаагЬеиГ `

van een

Schrijver

gccnlinds

weg.

gen , of de gelijkheid van de figuur des Confonanten , of ook de over

een-komlte des Sins :« want daar zijn veel plaatfen , in welke beide de linnen

foo wel pallen ,I dat geen L’etterkundige noch Redenkundige, wanneer

hy de woorden van den gantlchen draad af feheurd, foude konnen aan
wijfen, welke Sinl de belle of de waare was. Doch dat fommige Joden

hier by doen , dat de Hebreeuwfche Text, Lxxu verleheide linnen lijden

kan, lillks houden wy voor leugenagtig; en wy fouden met d’Heer Voflius

haar billik mogen afvragen 5 hoe de Hebreen met malkanderen hebben

konnen fpreken , by aldien de eigenfehap van die Taal mede bragt , foo

veel linnen te konnen dragen. ’t Is waar God had wel konnen de Uit.

l'ehrijvers tegen dele misllaagjes bewaaren; doch wy konnen hem‘ geen

paal ltellen 3 het moet ons genoeg zijn dat hy lijn Woord ons fooda-nig

heeft medegedeeld, dat’et tegen alle merkelijk verderf ongefehonden is

bewaard : ’t geen een groot bewijs is van Gods voorl'orge en voorlienigheid.

En foo ymand hier tegen al yts heeft ondernomen te doen , foo is hem fulks

doch miflukt , en door de Ouder en veelerlei Lelingen te fchandig betrapt.

Genelis 3. 15. word in al de Exemplaren gelefen Ну ‚ doch een Schelmfe

hand heeft l'ulks in een ge-interlinieerde Uitgevin van ’tJaar 15 72 , gefragt

te veranderen in S]. De Geleerde Bochartus preekt hier feer wel Van:

О] {Кг/2190071 fegd hy , de Uitjì‘hrg‘j‘uers de filfde onfeilbaar/Jeid niet тет

kenne van de eer/ie Schrĳver: ,‘ еде? ‘volgd daaruit niet ‚ dat’et met bet Ge.

[доте en met de Leere der Selig/seid fewer/zaalgedaan is: dewĳl immersfaoda

engen redenering entrent andere [Вт/пугаетт ’t шт]! niet enjbudegelden :

NVant wat wijs menfch‘Ш aldus fijn befluit maaken i 1n de Schriften van Li-’

vius en Suetonius komen eenige misllagen voor, derhalven is in de Room

fche Hií‘torie niet fekers? De Griekfe Text van Ariltoteles is op lbmmi

ge plaatfen met fouten, derhalven kanmen niet feker weten ‚ wat hy van

de Philofophifche dingen gefchreven heeft? Indien dan felfs ymand almet

d’Heer Voílìu‘s ofandere geloofde , ja bewees , dat dejoden yts in de laater

Hebreeuwfehe Affchriften vervallt, uitgefchrapt of veranderd hebben ‚

gelijk mogelijk wel elders in gefchied is, foo en kan fulks ons geenlinds

daar toe brengen, dat wy daarom de geheele Hebreeuwfche Text ver‘

dagt,
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dagt, en een tamelijk goede Overfetting, boven d’oorfpronkelijke Taal

foudenagten , gelijk gemelde Autheur yder geern van de vertaaling der Lxx

wil wijs maaken; nadien wy lien datfe de voornaamí’te bewijfen tegen

haar , ongemoeid gelaten hebben 5 en dat die plaatfen daar infe vermoed

worden een quaaje part gefpeeld te hebben э uit de verfcheide Lefingen der

Affchriften en faamenhang der reden , als mede eenige feer goede en oude

Overfettingen , genoegfaam te redden zijn , om de waarheid voor het

Chrifiendom fiaande te houden. Doch gelij kweter'í’tond van de weereldfche

Schrijvers feiden , foo heeft ook de Goddelijke voorfrenigheid noch veel

meer voor de H. Schrift geforgd : als Hugo de Groot , Lod. de Dieu , Hein

fius , Buxtorfius, Uíl‘erius , de Boot , Bellarmijn , Bannes, Sixt. Senenfis en

veel andere met ons gevoelen. En wy brengen de getuigeniffen defer Ge—

leerde Mannen tot geen ander einde by, als om de vreefe van die gene

te benemen , die uit on‘ervarentheid in ’t vergelijken der oude Exemplaren ,

kommer hebben , dat hier door het gefag der H. Schrift verminderd en

ons Geloof op lofle fchroeven gefield werd: en daarom meenen dat’et

beter waare van de verfcheide Lefingen te fwijgen , om geen fwaarigheid

in ’t gemoed der fwakke te verwekken. Doch wy agten defe vreeí‘e feer Ofmen

ydel te zijn , en feggen dat de verfcheide Lefingen groote nuttigheid hebben, auf;

en feer dienllig zijn om de regte Lefing uit te vinden. Want de wonder‘ асам-Ёмк

lijke eenítemmigheid van ontelbare Boeken in de din en die tot het we- Ё“

fen des Godsdieníl behooren , die beveiligd feer de Goddelijke waarheid , en „Ï‘Îg.

toond Gods byfondere voorfienigheid ontrent defe Boeken 5 als die aan

der menfchen nalatigheid д, onkunde en ligtveerdigheid wel heeft toegelaten

de Huid der H.Schrift met ligtc wonden te quetfen,maar geenfinds‘ de Dood. Ñ

íleek te geven. Dog de gene die voorgeven dat’er geen de minfte veranderin— Издав

gen in de Grond-texten zijn ingeflopen,die bedraajen haar felven in onlosbare ¿at

firikken , en {tellen haar felfs aan de Godloofe , die in defe eeuw feer veel zijn, de данным

t’eenemaalbefpottelijk: want uit vergelijking van 2 Коши: 8.met 2 Кюп. gliïr‘ciiiâäî

2 2: 2. blijkt dat van Jora‘ms Ouderdom verfcheide dingen gefegd werden ; den вде

daar uit een Bybel-vitter wil befluiten dat’er geen fekerheid inde H.Schrift is. ы"°"'

Waar op wy nu ligtelijk konnen antwoorden 3 dat die verfcheidenheid voort—

_ 1<ошд niet uit de ecrite Affchriften , maaruit de Kopyen. Dus geven dan de

Verfcheide Lefingen den Lezer der H. Schrift , het íelfde gebruik, dat de

Schippers hebben van de afwijking der Magneet—naald in ’t midden der Zee ,

daar door fy veele Klippen en Sanden weten te vermijden. -

Vorders diend’er aangeteekend , dat’er ook fekere middelen _zijn om de

waare Lcíing te erkennen: namelijk de eenltemmigheid des GeloofsJ de Homm

Schriften en Verklaaringen der Oud-vaders, .de Oude Overfettingen en de d‘

vergelijking der voorige Schriften , en byfonderlijk de H. Schrift felfs , daar mg“

in aanmerkende de voorgaande en de volgende dingen. Gelijk ook de Verge— И}???

lijking van gelijk-luidende plaatfen veel doed tot het regt verítand der—

felve. En indien na d’overweging van alle defe dingen noch yts twijfl‘elagtig так wolf

Over blijft, foo moet yder daar ontrent fijn oordeel vry houden , dewijle den'

’t geen ding van groot belang kan zijn , dat door de voorgenoemde waar‘

nemingen niet en kan ondekt worden. Voornaamelijk wanneer daar blijken

zijn, dat beide linnen konnen waaragtig zijn , ofeen mogelijkheid influiten:

Doch niet gelijk Morinus fegd , beide even Autentijk of Geloofbaar д

om dat de Heilige Mannen maar op een wijfe en in eenen fm konnen ge»

fchreven hebben : waarom ook dejoden billik tiitgei’rampt mogen worden ,

die meer dan t’feventig geloofbaare linnen aan de H. Schrift toe-eigenen.

Описи: de verfchillende Boeken Haan' deferegelen waar te nemen: её:

. S ‚
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dat de Lefing der oudfie Exemplaren de belle is, om datfe de mall-e

zijn aan de oorfpronkelijke Schrijvers. Ten tweeden , de Lefing die met

de meelle en befte Boeken over—een—komd is te agten boven de andere.

Ten derden , de Lefing die de belle en makkelijkfie fin geeft , en met het

voorgaande en volgende meeí’t over-een-komende is, en met de Boeken,

van "t {elfde gefag beveiligd werd, dat is de belle. Ten vierden, als de

Lefing volgens de gelegde regels onderfogt, bevonden werd gelijk te

zijn, foo lcheeld het weinig welk van beiden gevolgd werd. Ten vijf

den , men moet niet ligtvaardig van de gemeene Lefing afwijken , en niets

veranderen fonder toeltemming der Algemeene Kerk-beltuurders, die

Chrifius de beforging der zielen uiterlijk heeft aanbevolen: maar men

moet befcheidentlijk lijn reden en giflingen voorfiellen en het oordeel der

Kerke afwagten 5 (116 niet í’rraks alles dat verbeterd diend fluks verbe.y

terd , maar te mets eenige dingen voor een tijd laat onverbeterd blijven om .

des Volks fwakheid en aanftoot te vermijden. En by aldienmen de geboden

der. Vori’ccn niet en mag veranderen , men behoorde fulks veel minontrent

Gods “7oord ligtvaardiglijk te ondernemen.

Het is waarlijk te vergeefs over de oorí‘aaken der verfcheide Lefingen

veel woorden te maaken: want het is feker dat de fchuld by de Heilige

Schrijvers niet en moet gefogt werden. En wy en fiemmen ook geenfinds

toe , de gene die feggen , dat de Heilige Schrijvers in fommige geringe

dingen haar felfs fouden vergeten hebben. Maar houden t’eenemaal voor

vait en feker„ dat de eige Schriften defer H. Schrijvers alfoo fuiver van

dwaalingen zijn geweeit, als haaren Leidfman de H. Geeft, die niet

heeft konnen dwaalen. Waar uit dan noodfaakelijk volgd, datal de mis

flagen of van de Uitfchrijvers of van d’Overfetters zijn onilaan. De Uit.

fchrijvers hebben dikwils geen kennis genoeg gehad om de dingen wel van

mal‘kander te‘onderfcheiden, en fommige zijn foo Routgeweeít, datfe de

dingen van de kant in de Text hebben ingedraid : En eenige hebben fomtijds

voor fouten gehouden dat geen fouten en waren. Hier van klagende ou.

de Kerk-vaders dikwils , dat de Ketters haar Kerkiroovige handen aan de

H. Schrift hebben geleidom haare dwaalingen te beveiligen. De Overfetters

hebben ook te mets door onkunde ofdoor nalaatigheid eenige dingen qualijk

overgefet. Daar diend ook aangemerkt dat den aard der Hebreeuwíche

Taale eenigfinds aanleiding tot dufdanige misfla en heeft gegeven: eerít

door de gelijkheid der Letteren Beth en Caph , aleth en RUZ-h , Vau’en

УМ ‚ dec.y die befwaarlijk van malkander onderkend Werden, byfonder in

Boeken met feer kleene Letters gefehreven , hoedanig een van Hierony‘

mus is geWeePr, dat by het Keersligt niet en konde gelefen werden, en

by de glans der Sonne de oogen verduii’terde; welk gebrek voor de vin-'

ding der Druk—kunil veel meer dan na de felve heeft in fwang gegaan,

als daar in de Letteren vdoe haar valle Trek en Form hadden , en de toe—

val‘ ` e lofiigheid des Schrijvers hand (die in ’t Vormen yts by of af kan

doen niet meer onderworpen warenTen—a—nderen zijn veel Letters ~by na van

eenerlei uitfpraak, gelijk deТет en Het/a, smen Schin, Hajz‘n‘en sqm, 81c—

Ten‘derden door de verfettinge der Letters, die ligt de een voor d’ander

werden gefield. Tenvierden’doorde dobbelfinnigheidder Woorden , alsfe

fonder Puníten zijn. Dus betekendby voorbeeld het Woord 1:1 volgens‚de

verfcheide Puníten de D00d_,-de :Pg/Lenсевшим. Enalhoewel waar is dat

in een t’faamgefchakelde Reden gemeenlijk de dobbelfinnigheid werd weg

genomen , egter blijft"er noch dikwils усе overig. Gelijkerook ten laatflen

een dobbelfinnigheid kan onti’taan uit de verfcheide verdeeling en t’faam

Prellinge der Woorden. Nu
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Nu fiaat’er noch te onderfoeken waar van daan doch de verfcheide

Lefingen moeten afgehaald werden :y over welk de Geleerde feer ver- Waarmen

fchillig zijn. De Heer \Valton en wil geenlinds dat hier alle de verfchillen 3:

der Boeken fouden verllaan werden; maar alleen‘die geene, diemen niet тес: v51

bewijfen kan , dat uit verfuim van defe of die Uitf‘chrijver, of Overfet— dm hak"

ter , ontllaan zijn. Welke verfeheidenheden waarlijk Verfeheide Lefin

gen zijn ; die met den anderen vergeleeken de regte Lefing en Sin aan

‚den dag konnen brengen. Ook is het feker dat de allen’eiliglteverfeheide "
' ÄLeñngen uit de Hebreeuwfche Text des Ouden, en de Griekfe des Nieuwen

Teílaments gehaald werden. Uit de Overfettingen konnen ook verfcheide Watci—

Lefmgen gehaald werden 5 gelijk van eenige feer Geleerde Mannen is ge— ¿e

fchied , alhoewel andere daar yverig tegen-fireeven. Doch daar en is op defe Lefingdn

verfcheidenheid foo veel {laat niet te maken , alsop die der Grond-malen. Zĳn

Dat’er waarlijk uit de Vertaalingen verfcheide Lefingen te halen zijn blijkt voorbccl.

voor eerfl: uit de volgende voorbeelden, Gen.4.7. het laatlle Vers, fetten дспг'ач

de LXX Uverfetters aldus over: aan het Oppeĳíefgjne: ‘S'tafs. En foo wer- ifergcnhgc'gc

den defe woorden ook Hebr. I I: 2 x. aangetrokken , en de Syrifehe Overfet- 911mm—

ting heeftfe even foo. Doch nadienhet woord nenn volgens de verfcheide плащ

Puníten , beteekend of een Staf of een Bed, foo fettend andere over vol

gens de hedendaagfche Puneten; aan het Ûpperfle ‘van Bed. `[of 15. 4.7.

hebben de LXX Vertaalers gelefen , en de Groote Zee: doch hìden werd

gelefen , en de Zee der Ещё—рядит defe verfeheidenheid ontllaat alleen

uit de verwilfeling der Letteren Daleth en Bet/9. Exod. 2 I. 8. hebben de LXX

gelefen 5 die Hem belocĳ’d wat ,‘ doch heden werd gelefen 5 H) heeft haar niet

beloqfd of ondertrouwd. Het verfchil ontllaat uit de verfcheidenheid der

woorden 1" Нет ‚ en‘ «L» Niet ‚ Hof. 11. 10. fetten de LXX Overfetters,

‚ Wateren, doch met de hedendaagí‘c'he Puné’cen werd’et gelefen , de Zee.

Hab. 1. ç. werd nu gelefen , Мг т de Heidenen‘ , 'doch de Lxx Over

fetters hebben gelefen 5 [а ¿y Veragters , welke Lefing den Apoltel
volgd Actor. I 3: 4.1. Het veriehil komt door de verwiffeling der Letters

Van en Daleth. Pfal.‘14.5‚ beginnen alle Verfen met de Letters van’t A. B. с.

doch tufi‘chen het 13. en 14.. Vers ontbreekt een Vers dat van de [Van

moel’c beginnen. Welk Vers de Geleerde meenen eertijds in fommíge

Boeken geweéít te zijn , om dat in de Overfetting der LXX defe Woor;

den komen: Getrouw t‘s de Heer@ т alfĳn IVoo’î‘a'm, en Iíeill‘g in al

Werken. Als dan het Hebreeuwfeh woord Getrouw, eerfl gelteld werd,

foo is’er het gantfche Hebreeuwfche A. B. C. in. En by del‘e voorbeelden

konnen gevoegd werden de getuigenillen van veel Geleerde , dit` geen fwa‘

righeid gemaakt hebben uit de Overfettingen ook verfcheide Lefingen

te halen.

Soo leerd ook de Reden uitdrukkelijk , dat uit een Overfetting l‘ekerlijk Ностеп

de meening des Overfetters kan verfiaan werden ,‘ namelijk , hoe den Over

fetter gelelen heeft. Daarom als men bevind dat verfcheide Overfetters, kan oor

die kennis en opregtigheid hebben gehad, een en de felfde woorden ver“- dem“

fcheidelijk Overfetten , foo kanmen beflu'iten , datfe verfcheide Exemplaren

hebben gehad. En het is onfes agtens van geen belang hier tegen te {eggen ,

dat dit maar giíllngen en geenfinds betoogingen zijn : want daar konnen by

~ons in allerlei faaken‘ juill altijd geen wiskundige betoogingen zijn , maar

wel foodanige , als de natuure der laake mede brengd. En de dingen worden

genoeg wiskundig bewefen, als men klaar betoond datfe uit haar eigen

natuur niet anders konnen betoogd werden. Doch dit feggende, willen

_wy egter al de verfcheidenheden der Overfe'tters voor geen Verfcheide

S 2’ ` Le
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Leñngen gehouden hebben , gelijk deBoot al de geene die van ons gevoelen

zijn , verkeerdelijk tragt aan te wrijven: want daar konnen veelv eriehillen

ontitaan uit een misflag des Overfetters , en met namen als hy in de Lefing

de eige Sin en de regte beteekenis der Woorden niet wel en verfraat. Hy

wil ook fomtijds voor Verklaarder fpeelen 3 voegende eenige woorden

daar by , oflatende eenige na , die hem niet noodfaaklij k fchij nen. Hierom

All? vcr- en zijn ook de misílagen der Uitfchrijvers in ’t minile voor geen verfcheidc

ЕЩЁ: Leñngen te houden. Dus beíluiten Wy dan,dat verfcheide Leiingen te willen

Overferrers verfamelen , alleen uit giílìngen , en fonder grond van verfcheide Boeken of

Overfetters , en enkel om dat door een weinig verandering der Stippen of

тише Letters , of anders een beter Sin fchijnd te vloeien , fulks en is onfes agtens

niet veilig 5 offchoon groote Godgeleerde dat hebben ondernomen te doen д

gelijk Brentius Pfalm 8: 4.. 2 Kron. 2: 4.0. Oñander Pfalm 5 3: 6. Mufculus

Misflag Efa. 4.9: 243.»7Pellicanus Pfalm 2: 6. 35 : 16. 8сс. Want fulks algemeen toe

I'nmiè geftaan zijnde, fou de deure geopend zijn aan alle dertele verita-nden ‚г от

mme de Heilige Schrift te doen feggen wat elk wil. En indien het niet en is ge

ОМЕ“ oorlofd alfoo te handelen met Menfchelijke fchriften , veel min magmen

‘mdc’ foo doen met de Heilige Schriften.

 

VIERDE HOOFTSTUK

Кокт INHOUD Dnsns Ноогтзтвкз.

  

¿An de Suiverheid der Hebreeuwfehe en Griekfe Bybel-tex't i en

‚а ' waar nit, enßzderdwanneermen daar ontrent heeft beginnen onder

к jòek te doen. Wie де H. Schrift door vertaalingenjammerly'k be

' ` дот/т hebben. Dat de Hebreeuwfche Boeken де [тете zyn

en alderkragttgß der Chriítenen Godsdieníl beve/lzgen. Dat dejoden altyd

tronw Ívoor де bewaaring ‘van baar Wetgewee/t zyn ; en [вое де Chriftenen

baar daar in noodjaakelyk zyn nagevolgd. Wat ’Гext of Атм-ф де _Io-r

den z'n een tweederlei Leíing alderlt'ejjt volgen. Vanß'kere `plaat: die де

loden met 'Uoordagt fanden veranderd hebben. Dat het den joden onmo

gelgj'k z's gewee/í de hybel te vervalfchen. Oordeel der Joden o'ver eenige

plaatfen дг'е nn ander;` al: voorbenengeleßn werden. Eentge 'voorbeelden fuan

verfetting en andere Leflng. Watverandering Ezdras op eengoedegronelßag

heeft konnen дот. Багетgeen ‘verandering in де Bybelsgwondenëword, die

voor noch tegen де Cbrtftenen is. Hoe’er ook Verfeheide Leiingen zn ’t

Nieuwe Teítament zyn gekomen. Waar door де ВуЬе1 nn noob te rvoeren

niet en is konnen bedorven worden. Van wten en wanneer де Gemeene La

vtijnfehe Overfettingffjn gefag ontfangen heeft. Welk elgentlg'jk een Auten.

tijke Text kan genoemd worden; en boe 'ver bet Geloof der Chriítenen

op een Overfettingßennen mag. Reden waarom I. Voílìus де Lxx Over.`

fetting than: bot/_en де geloojbaarbez'd der Hebreeuwfche Textfield. Dat

den Vader R. Simon , te veel agtz'ng rvoor де Rabbinen heeft. Hoemen де Нед

breeuwfche Boeken met де Griekfe kan overheen-brengen. Dat де Bybel-text

geen Lxxrr ver/¿beiden Sinnen toelaten kan als де уедет droomen. Wat

I- Voíiìus door Propheten en Prophetien in де H. Schrift wil 'ver/laan beb

  

ben. 0f де Lxx Overfetters ook Propheten konnen geweejí zyn. Val/th .

gevoelen fvan R. Simon over де Ифегдедйгф‘еп rvan Arißœus. Datal де

Heilige Boeken ‘van de Lxx Overfetters ‘vertaald zyn. Het woord Wet

‘van boedanzgen nit/trekking. Joodfche leugenen tegen de’ Lxx Overfettin'
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gen , waarom bedagt. OfhetJoodfche Sanhedrim de Vertaalers ofde Goede

keurders der Lxx Overfetting zijn geweeyŕ. Origenes te anregt van R.

Simon beklad. Watv de Tetrapla en Hexapla van Origene.\ zijn, en hoe

die geßeld waaren. Oude Hebreen hebben niet de Samaritaaniehe Lette.

ren, de Joden met де Chaldeefehe gefehreven. Dat де ВуЬе1 der Lxx

Overfetters feer goed Grieks i: , fehoonmen mogelijk eenige ongewoone

Spreek-wijfen daar in ontmoet; Waarom де Griekie Boeken na Voilìus

gevoelen, minder mis/lagen konnen hebben dan де Hebreeuwfehe. Wie де

`’aar-rekeningen der Oud.vaders in де Hebreeuwfche Text waarfehijne

lijk vervaljt heeft. Joodfche Sanhedrim hooglijk van R. Simon befehiiL

dzgd. Jofephusjlemd in де Iam-rekeningen met де Griekfe Text bijl over»

een. Wat де Joden ontrent де agting van Daniels Boeken hebben gedaan;

Waarom ook де Samaritaanfehe Boeken verval/l zijn. ÍVaar uit men kan

weten dat де Lxx Uverfetting getrouw is. Of de Lxx Vertaalers meer

lef toekomd als andere vertaalingen , en hoe die door де verfcheide Leñng

geenßndi haar ge/ag verließ. W'aarom Voíììus meend datmen nit де He.`

breeuwfche Text geen netter Overfetting maaken kan. Hoe ver ’t verßand

der H. Schriften van де Joden aan de Chriûenen is overgegaan. Rabbi-y

nen /ihry'ven felden de waarheid. Dat де _]оос1ГсЬе Rabbinen veel din

gen uit de Euangelifehe Schriften en Oud-vaders haalenf', en waarom men

egter met де joodfehe Rabbinen moet raad plegen. Hieronymus is deer.

jte volgens Voñìus gevoelen, die van де Lxx Overfetting afgewekenis. Het

dikwils Overfetten der Bybel na де Hebreeuwfche Text van Voíïìus

mifpre/èn. Ligtfoodt van I. Voíìîus doorge/ŕreken ‚ от dat hy де Euangelien

door де Rabbinen poogd te verklaaren. Dat де Lxx Overfetting ook in

de loodfehe Synagogen geleß'n is. Юле де Joden van ’t Sanhedrim de

Uitlanafehe joden geen valfehe Overßftting in де hand ge/lopt hebben, ale4

veele meenen. Оптим/мм van R. Simon in ’t verdagt maaken der Lxx

Overfetters. Verkeerd gevoelen der ~loden , welke meenen dat den Waaren

Sin der H. Schrift in geen Onheilige Taal kan ge/Z'hreven worden. Hoe

ver men de реи-мм der Hebreeuwiehe Taal hebben kan volgem` VoíIius

meening. Griekfe en Latijnfche Taal, watfe tot bewaari'ng van de Grond.

texten hebben toegebragt. Nut van de Sin-teekenen der Sinefen. Waarom

де Overfettingen ßo weinig ßand-honden: en hoemen ßg voor Ioodfehe

bedriegeryen moet wagten. Gevoelen onfer Godgeleerde over de Lxx Over

fetters, en of deß'lve де Eerße en Oudlìe vertclalinfc,7 is. Onder wien deßilve'

ge/ìhied is , en Gods Voorñenigheid daar ontrent. Griekfe Taale wanneer

algemeen. 0f’er ook Lxx 1 1, ofmaar v, Perfoonen met де Overjêttingzy'nbe/ig

wee/ŕ; met een Ioodfehe vertellinge der Lxxu Cellekens op ’t Eiland

Pharos. Of’er ten tijde van Ezdras een Chaldeefehe vertaah'ng was _;

daarmen de Hebreeuwfche “Тес door uitleide. Of ook de Lxx Overfet.

ters де Hebreeneefehe ofeen andere Text overgefet hebben. Hoe en waarom de

joden defe Overfetting hebben konnen verfmaaden. дает: felfs van haar

voortgebragt was en veel mede hebben opge/aad ; en ofde Overfetters de Text

ook vervallì hebben als jommige/taande honden. De Истре meeninge van

Baronius daar over beftraft ; met een opmerkely'ke waarneming onßr God

geleerde over de ingekropene verfchilligheid deijêlve. Hoedanigen ge/ag

door Chrifhls en d’ApoI’relen aan de Lxx Overfettinggegevenis, en hoejy'

die aangehaald hebben. En eindelijk hoe дети Overfetting in haarjèl.

ven eenigßnd: is konnen verdorven voortkomen, en allengkens verder door

d’Uitfchri}vers verdorven is geworden.

S; ` Nu
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:\;~ U moet’er noch gehandeld werden van de fuiverheid der

\ ‚ ‘l » Hebreeuwfche en Griekfe Text , en daar na van des felfs

„2 Jĳ ĲGefag en Oorfpronkelijke geloofbaarheid. Dit onderfoek

  

i’ ï " is wel meeíl ontllaan na het befluit van ’t Concilielvan Tren

‘ Р ten , daar de Gemeene Latijnfche Overfetting voor Geloof.

’ "”‘ haar of Heilig verklaard is: waarom fommige de [elfde wil—

len ílellen voor ofboven de Grond—text: en om fulks eenige glimp te geven ,

foo feggenfe , dat de Grond-texten bedorven zijn. Doch andere in tegen.

deel feggen met meerder fchijn van waarheid , dat de Gemeene Latijnfche

Overfetting de ergí’te en bedorvenf’te van alle is , en houden de Grond-texten'

voor geheel fuiver en ongefchonden: alhoewel’er ook zijn die het tegendeel

beweeren. Onder de Oude fchijnen veele deJOde te befchuldigen en uit te

maken voor vervalfers des Grond-texts, alsjuílinus Martyr en andere aan‘

teekenen : alhoewel Bellarmijn haar foo verklaard , datfe niet tegen dejo

den in ’t gemeen _, maar tegen de Griekfe Vertaalders Aquila , Theodo‘.

tion , en Symmachus aanloopen , die de Heilige Schrift met haare Over

fettingen fouden bedorven hebben. Onder de latere Schrijvers, doch weinige

voor het Trentfche Concilie fouden fulks gedaan hebben; Lyra en dier.

gelijke: en na het Concilie veel meer eenen Canus 5 doch de Heer

I. Voflius is niet bekommerd opentlijk te Schrijven, dat de joden de

Hebreeuwfche Text merkelijk en op veele plaatfen verdurven hebben:

Ja hy wilde gantfche Lefing volgens de Rabbijnfche Vokalen verwor—

pen hebben ‚ en lig ’ alleen aan de LXX Overfettingen houden , om dat

die volgens de ongefchonde Lefinge, en niet na die der laater Rabbij‘

nen gemaakt is 3 alswe hier na hem felfs niet dan al te vrymoedigdaar van

fullen hooren fpreeken. Mahomet befchuldigde eertijds de Joden datfe het

Oude , en de Chrifi‘enen datfe het Nieuwe Tefiament verdorven hadden,

en dat hy van God gefonden was om alles te regt te helpen. Wat hier

van {у daar over fullen wy ons gevoelen kortelijk voorfiellen. Het is fe

ker dat de Joden voor de komí’te van Chriitus , de Heilige Schrift niet

quaadwilliglijk hebben vervalfcht: Wantde Heere Chrifl‘us en fijn Apoíte

Ien fouden fulks in haar fcherpelijk belh'aft hebben : doch de Saligmaa

ker wijít de Menfch tot de Schriften , joh. 1,'. 39. En tot de Schrift—ge—

leerde en de Pharifeen , Matth. 23. 2, 3. die fulks immers’niet enfouge‘

daan hebben , by aldien hyfe voor vervalfchers der felve Schriften gehou-

den hadde : en foo ymand had konnen bevoegd Wefen haar daarover te

befchrobben , voorwaar de Saligmaaker foude fulks niet onderlaten heb—

ben , als die haar wel over dingen van minder aangelegentheid bella-‘aft

heeft. En fchoon fommige dit nemen tot beveítinge van de Overfetting

der LXX , om dat Chrií’tus en fijn Apoítelen die veelfinds hebben aange

trokken, foo hebbenfe die daar door wel volgens ’t gemeen gebruik voor

goed gekeurd _, doch geenfinds boven de Hebreeuwfche Text gefield ,

dewijl’er Voorbeelden worden by gebragt ,- datfe beide de Texten gebe- `

figd hebben. Waarom wy Voflìus hier in niet geheel konnen toellemmen.

Dat nu ook de Joden de Heilige Schrift na de tijden van Chriftus niet

(Klaadwilliglijk hebben verdorven , fulks bewijít Bellarmijn, en andere

oomfche Schrijvers met de volgende feer kragtige redenen: eerfl: dat wy

de plaatfen van Chriftus en de Apoílelen aangetrokken , noch heden foo

in onfe Boeken vinden: ten tweeden, indien de Joden uit haat tegen de

Chriítenen de Heilige Schrift hadden verdorven , fy fouden fulks ten

minlten gedaan hebben in de voorfeggingen van Chriítus en in de plaat‘.

fen die van de voornaamí’te geheimen der Chriíten Gods-dienít fpreeken ,

. _ alswe
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alswe hier vooren noch eens hebben aangemerkt. Doch fulks en is niet gee

fchied : dewijlmen fiet dat de plaatfen in welke de Hebreeuwfche Boeken

vande Latijnfche en Griekfe verfchillen, van feer kleen belang zijn; Ja de He

breeuwfche Boeken zijn menigmaal de Joden meer tegen als de Griekfe of

Latijnfche; by voorbeeld Pfam 2.1efen de Grieken en Latijnen; Меди!0n

derwij: aan op dat den Heere met шпагата: in ’t Hebreeuwfch Praat;

Kuflet den Saone op dat by тег gram werde. Defe Lefing is immers meer

voor Chriíhls de Soone Gods, dande ecrite. Ten derden, dejoden heb—

ben niet willen noch konnen de Schrift bederven : want fy hebben altijd

foo grooten yver tot de Wet gehad , en fy hebbenfe noch, datfe liever fou- Joden zijn

den fierven , als een Stip veranderen. Ja het is ook niet mogelijk , en het Îiiiiilvrîïor

kan in niemands gefond verí’cand vallen te denken , dat al de Joden door dcbcwaa

de gantfche Weereld verfpreid , te gelijk daar in fouden hebben te gaar "Ё?“

gefiemd, of ten minfien , dat fulks niet en foude aan den dag gekomen wee .

zijn. Sy willen ook geen Boeken bewaaren, ten fy die fonder fouten zijn:

en daar meer dan vier fouten in zijn , feggen fy datfe met eenige deugd

fame Menfchen moeten begraven worden. Het firijd ook tegen de God;

lijke Voorfienigheid , toe te laten , dat de Boeken dien hy door Men"

fchen met fijn Geeft begaafd, heeft doen befchrijven om een middel tot

de Saligheid der Menfchen te zijn , foodanig fouden bedorven worden ‚

datfe tot dat Werk gantfch onbequaam fouden zijn. Voorwaar God heeft wel

anders voor fijn Kerke geforgd , en heeft de Joden als Boek—bewaarders

der Woorden ¿Gods door de gantfche Weereld laten wandelen, omindien

de Heidenen de Chriftenen niet en wilden gelooven ontrent de Voor

feggingen vanËChrií'cus , datwe haar als dan tot onfe vyanden , namelijk

tot de Joden fouden konnen fenden. .

Het foude’ook fl’rijden tegen de forg der Chriflzen Kerk, die God tot “ВСЁМ

ееп Pylaar en Vafiigheid der Waarheid heeft gemaakt, aan welke hy hïfmîrijä

fijne God—fpraaken heeft toevertrouwd. De Boeken des Nieuwen Teíta- â'FPOOgd

ments hebben de Apoí’telen gegeven aan de Chriíten Kerk , die de felfde ook mïòïg‘jg

getrouwelijk heeft bewaard. De Hebreeuwfche Boeken des Ouden Tefia- rf" яс

ments behooren ook tot de forg der Chrií’ren’Kerk t’federd dat God de

Joden een scheid-brief in defen heeft gegeven: gelijk veele Roomfche гс bewaren

Schrijvers met ons erkennen‚feggende; dat’er onder de Chrifienen altijd eeníò жжёт

ge Geleerde Mannen zijn geweefi ,‘ om de quaade ondernemingen derjoden op welk

te konnen ondekken. Endus ver agten wy dat d’Heer Voflius wel fchrijfd , gì‘u‘èwíï‘

wanneer hy fegd; darmen by diejoden , van welke den Apofiel getuigd dat was en

God fijn Woorden toevertrouwd heeft, niet en moet verfiaan de laatere Rab‘ mĳ}

binen; welke God veel eer alle verfiand in de Heilige Boeken fchijnd ven.

benomen en aan de Heidenen gegeven te hebben , omfe daar nu weder‘

om van daan te haalen. Doch dat de onbefmette waarheid der Hebreeuw‘

fche Text fou opgehouden hebben , federd datfe door toedoen der Lxx

Overfetters en de Apoitelen den Heidenen is gemeen gemaakt; voorwaar

daarin en fien wy geenfinds eenig gevolg. Vorders hebben dejodendieBoe‘

ken niet wel konnen vervalfchen , die alreede inde Boek-kaifenderChri

{tenen bewaard, en van de bekeczde Joden daar felfs gebragt en gebleven

xvaaren , dewijl fulks aanfionds hadopmbaar geworden. En wyfouden ten DC I°fi¢n

minfl‘en yrs daar van by ymandaangeteekend vinden. Maaroffchoon dejo“

den de Text niet quaadaardig hebben тешат, egter ifl‘et waarfchijnelijk , dat derlei Lg

alwaar tweederlei Lefing—‘is ‚ fy die nieten hebben gevolgd, Welke de

Chriítenen шеей begunltigdc д en'. fuik: bewijí'l' eenen Efpieres uit die ¿aehnlic

vermaarde plaats Pfalm 22: 17. daar eertijds in de Text heeft gefiaan “mmm

be unûigch
Сыны , g
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CAARU , 5} hebben смогут/т, en op de kant Сыны, datis, Gelĳk

een Leeuw. Doch de laatere Joden hebben het Kant-woord in de Text .

gevoegd, fonderdaar nevens yrs aan te teekenen. Het eeríte woord werd

beveiligd uit de Mafora Num. 24.: 9. daar in de kant Mafora gelefen

werd, dat »u viermaal voorkomd , tweemaal met een Кати: ‚. tweemaal

met een Раис/1 ; en in de Text Mafora werd’er bygevoegd “ш, _en [00

is’t tweemaal te vinden. Als Num. 24.: 9. Hy is nedergelegen al: een Leeuw,

en Pfirl. 22: 17. CAARIZS)’ hebben (mijn handen en voeten) Пошутил.

Doch in de laati’te plaats is gcfchreven CAARU , het welk dan volgens

het getuigenis der oude Maforeten is in den Text geweeft. Het felfde ge

tuigd Ben—Chajim in de Mafera длят, agter de Veneetfche Bybel,

onder de Letter Vílepb. Indien ymand tegenwerpt‚ dat de Maforeten

de belle Lefing in de Text hebben gefet, dewijlle in ’t gemeen Rellen

de Kant-lefing де belle te zijn: Wy antwoorden, dat de Ken' en Ketib

meenigmaal door malkander geplaatl’t werden , volgens het getuigenisva-n

R. Elias , Lindanus en Felix Pratenfis: Welke {eggen , feer veel oude Exem.-V

platen gefien te hebben , daar op de kant Rond то. Dat nu de_]oden defe ver-—

andering met opfet hebben gemaakt , meend Walton met fommige, uit de

hedendaagfche Exemplaren te beveiligen ‚ daar nietsop de kant is aangetee—‘

kend, en uit het getuigenis van R. Mofes Hadderfon. En werd dit gehouden

voor. de eenige waarfchijnelijke verandering des Text. En dat’et alleen

gefchied is uit haat tegen de Chrií’tenen , bewijfen eenige uit de verklaarin‘

gen van R. Salomon , Aben-EZra en R. David en andere ; die in шеей alle

plaatfen de alderminlte dingen uitpluifen ,‘ doch op defe plaats geen ge

wag van de Lefing то maaken д niet tegení’taande haar die genoegfaarn be-`

kend was uit de Mafora. Daar diend ook aangeteekend , dat of fchoon

de laatere Joden Сыны fonder Sin verklaaren, Gelĳk een Leeuw , dat haar

egter feer wel bekend is uit Text Mafora Num. 24.. dat dit woord Ей.

l 30: 13.» foo moet verklaard werden, maar geenfinds Pfal. 22: 17. daar

de Lxx Overfetters , Aquila , Hieronymus en al de Vaders “Ĳ ver--v

taalen , 3] hebben doorgra’ven. En CAARU komd in geen Druk-uitgevingen

voor dan alleen in de Complureniche.’ Doch waarom de beroemde Ve—

neetfche Drukker Bomberge , dit woord na de waarí‘chijnelijkí’te Lefing

niet en heeft durven veranderen, fulks hebben wy hier vooren breed ge

noeg verhaald. Gelijk wy dan ook hier niet vergeten mogen aan te teekenen,

dat de Heer Jacobus Altingius defe fwaarigheid t’eenemaal weg geno

men heeft; wanneer hy felfs uit de Hebrecuwfche Letterkunde tegens

alle bewefen heeft, dat beide gemelde Lefingen niet alleen even eens

konnen, maar ook foo moeten vertaald worden als de Chriítenen die

in haare Text hebben overgefet; gelijk d’Heer Vitringa in fijne Waar

nemingen , ’t felve ook als een faak van belang aangeteekend en in dien

Man geprefen heeft.—

Nu {laat ons noch te antwoorden op de voornaamfle uitvallen fommid

ger R00ms-gefinde, namelijk daar mede fy tragten te bewijfen, dat dejo..

den de Hebreeufche Textmet voordagtfouden bedorven hebben. Marinus

poogdte toonen 'op wat wijfe deJoden ,- hoe feer ook verfpreid, hebben

konnen t’faamenftemmen om de Text te veranderen; om datfe meend hy,

te Babel en in Paleitina een Raadsvergadering hadden, ‚aan welke fy

alle moeiten gehoorfaamen. Ook fegd Mofes Aigyptius , dat by aldien

defen Raad onder fchijn van verbetering де Boeken had willen verder»

vèn , een Jode egter niet een Letter’anders fonde durven fchrijven heb

ben. Wy antwoorden , dat Morinus egter wfelfsbekend ‚ dejoden haare

В“:
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De одел
Boeken niet hebben verdorven. En i’oegd’er by ‚ dat _, of fchoon foo een hcßbcIn wd

gehoorfaamheid plaats hadde, Гу egter niet en hebben gekonnen. Want voor ËËSIËËI’

ecrit ,het is feer onwaarfchijnelijk ,dat het gantfche Sanhedrim ,uit Rabbinen тете]:

van allerlei Land-aard beítaande , daar toe foude hebben te faamen gefiemd. ь73°'°°'

vighcden

Ten tweeden , daar waaren doe alreede verfcheide Exemplaren in de handen Ьегоегедд ,

der Chriílenen, die dufdanigen vervalfing ligtelijk fouden gemerkt,en dejo. im“ 11m

y na ovet‘
den daar van overtuigd hebben. En ofl'choon dejoden ontrent deverklaa. geloovig

ring der H. Schrift veel dwaafe uitleggingen hebben _‚ egter zijnfe ontrent de 3233:“

woorden en Letters , die flegts de fchors der H.‘ Schrift zijn , altijd tot byge— Woorden

loovigheid toe , feer val’choudend en onverfettelijk geweefi. Aan aande

de plaatfen die Bonfrerius , Canus , Salmeron en andere als bedorven of затеей,

veranderde Texten by brengen; die zijn voornaamelijk defe 5 Genefis8:Í 7. alwaar in ’t Hebreeuwfch {laat , de Ra’ve ging uit en keerde we- fen bygc- v

der , daar lefen de Lxx Overfetters en de Gemeene Latijnfche Text Ëïgâiï'â’â‘

met alle de Oud—vaders 5 ‘S’y keerde niet weder" Ten tweeden Genefis Joden Гоп-д

4.9: 18. voor H] i: gefonden, lefenfe шло, fonder eenige Sin. Ten der- íjla‘iïl;

den Pfal. 19; 5. voor Haar flemme , lefenfe Haar Linie. Ten vierden ben.

Pfal. zz: 17. voor Sy hebben doorgra‘ven, lefenfe Gelĳk een Leeuw. Ten

vijfden Elia—9: 5 . voorHyfalgenaamdwerden , lefenfe Бура] noemen. Als rnc

de Ier. 21: 6. voor „шиит roepen , hebbenfe Hyfal hemnoeînen. Daar op

wy antwoorden voor eerít , dat_defe Luiden niet welte gaar en {temmen , in’t

aanwijfen welke plaatfen der H. Schrift fouden mogen verdorven zijn. Ten

anderen , offchoon in de Grond-text defe plaatfen al verdorven waren , egter

foude daar uit niet mogen befloten werden , dat fulks doordegantfche Н.

Schriften en in de Geloofs-gronden was gefchied. Te meer dewijle in de Ge

meene Latijnfe Overfetting voor de verbetering van Sixtus de v. ofClemens

de vm. eenige duifenden fouten ingekropen zijn , en noch veel meer overig

zijn , daarvan veele verfaameld zijn door Lucas Brugenfis. En egter is die G’- _ v

verfetting door het Trentfe Concilie noch al voor Autentijk verklaard. Daar Ванне

is ook niet ligt te bewijfen ‚ dat der@ plaatfen door dejoden- boosaardiglijk ЕЁЁЁ‘ЁЗЬ:

fouden vervalít zijn: maar het is veel meer waarfchijnelijk , dat fulks dcrjoden'

door de misflagen der Uitfchrijvers is gefchied. Onder de Roomfche felfs

zijn eenige, die loochenen defe plaatfen verdorven te zijn , uitgefonderd адм

Pfal. 2 2: 1 7. ’t gene egter van de oudejoden niet en is gefchied , maar van de

latere alleen uit mifverl’tand qualijk fchijnd verklaard. En aangaande de by"

fondere plaatfen hier boven aangewefen , daar op werd aldus geantwoord:

Bellarmijn fegd , dat’er geen Latijnfche Exemplaren hebben on-tbrooken , in

welke Gen. 8: 7. gelefen wierd volgens de Hebreeuwfche Text. Vorders de Antwoord

Hebreeuwfche Woorden, Hyging uit, uitgaande en weerkeerende , все. be-v op ¿egc

tekenen niet dat de Rave weer in de Arke is gekeerd , maar datfe Всей-3233538

gevlogen rontom de Arke gaande en komende _,» vindende mogelijk op de der boven

uitílekende Bergen doode Krengen, tot dat de Wateren opgedroogd wa“- 3:“ hĳ;

ren‘ En foo kan de Overfetting der ьхх hier mede over—een gebra’gt wer‘ P

den , datfe uitging en met weer/teerde in de Arke'. Invoegen dat hier mo

gelijk een verfcheide Lefing en niet een voorbedagte vervalfing te vin—

den is. Op de tweede plaats werd geantwoord; dat daar het Woord

Schele, voor de Meflîas genomen werd van de drie Тащит: ‚ namelijk

Onkelos _, de Jerufalemfche, jonathan en Kimchi: waar uit blijkt dat

de Joden die plaats niet bedorven hebben , om de komfie des Meflias te

loochenen. Op de derde plaats fegd Johannes Ifaacus, dat het Woord

mp , onder andere ook betekend , Haar Ster/eme'. Andere (eggen dat de

LXX Overfetters en Hieronymus-gelden hebben dwp: maar dat de Lamed

` Т daan

Wat plaat“
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daar na verlooren is. Doch andere feggen waarfchijnelijker ‚ datfe gelefeń

hebben шр: En datfe meer lettende op de Sin , als op de Woorden,

het [еще hebben Overgefet , Haar Stemme. Op de vierde plaats is al—

.reede geantwoord. Op de vijfde plaats Efa. 9. 5.bekend Calvinus benef—

fens andere, dat de Joden voor hadden die plaatfe door een quade Ver..

taling te vervalfchen , op datfe niet en fonde dienen tot bewijs van Chriíti

Godheid 5 egter hebbenfe de Woorden niet veranderd: want het Woord

„1P“ kan volgens de verfcheide Рипб’сеп in een werkende en in een lijden‘

de beteekenis genomen worden. Lijdendeis ’t genomen van de LXX Over..

fetters , Symmachus , Aquila en andere. Doch de Maforeten hebbend

werkwijfe Gepunéteerd , mogelijk om dat fulks de Chrifienen alderminí’t

begunf’tigde. En nadien nochtans al de Exemplaren onder de Chrií’tenen

gedrukt, defe Punéten behouden, foo behoefdmen fijn toevlugt daartoe

niet te nemen , want het is gemeen onder de Hebreen, de Werkende

'Woorden te {tellen in een Lijdende beteekenis: gelijk Bonfrerius aante..

kend over een gelijke plaats Deut. 15. 2. En daarom werd dit felfde Woord

van de wat Overfetters en andere veeltijds foo overgefet: en de welvoe _

faame Sin van defe plaats, dwingd ons ook alfoo te lefen. Op de fesde

plaats diend onfes agtens niet- anders geantwoord , als ’t geene alrede gefegd

is op de voorgaande. En foo konnen meerandere plaatfen, van fommige

bygebragt , vry gepleit werden.

Нос de Ten laatí’ten werden daar noch bygebragt de getuigenifl‘en der Joden ‚

{одспгРёс- die bekennen dat eertijds eenige plaatfen anders gelefen zijn , dan de he‘

die ,dendaagfche Boeken hebben 5 die van haare Schrift-geleerde veranderd

cerriidsml- zijn en genaamd werden , TiKKUN Зогнвшм, dat is de Verbeteringen of

‘ ÎÍÎK‘ËÌÏ‘Ë“ Schik/zingen der Sehrifl-geleerde. De Text Mafora verhaald defe plaat.

` fen in ’t begin van Numeri en Pfalm 106. agthien in getal , of liever

maar 16. in welke 18 Woorden werden veranderd. Galatinus en andere

Pfeilen een grooter, doch Efpieres en andere een veel kleender etal ,

„щедр die wy hier alleen fullen op Hellen. Gen. 18. 22. daar eertijds gelefen

beelden van wierd : De Heerejlond nath ’voor Abraham : daar hebben de Schrift-geleen

ziiîiilli’ìl— de gefield; Abraham flond noch ’voor den Heere. Numer. 11. 15. in

ligeLefing. plaats van , U quaad, is gefreldJ quaad. Num. 12. 12. in plaats

van Onjè Moeder , is geiteld , Syn Moeder _‚ en voor Ons Vleefoh , Sgn

Vleefeh. 1 Sam. 3. 13. voor, Mĳn , is gefield , S)‘ Lieden. 2 Sam. 16. 12.

voor, Haar шиит, is gefield, Mĳn Í@Melling , en op de kant, tegen

щиOog. 1 Reg. 12.16. voor, totUÏoden, lefenfe, tot U Tenten. Ezech.8.r7.

voor, tot Mĳn Nota, lefenfe, tot Syn News. Hab. 1.13.voor, Gyfitlt

nz'etfier‘uen, is gefield , W)’ fitllen nietfler’uen. Mal. 1. 13. voor , en G__y

. hebt IVI] ge/iraft, lefenfe , G)’ hebt Hem geflraft. Zach. 2. 8. voor

Ûogen, is geiteld, Луп Oogen. Jer. 2. 1 1. voor, ‚‘Mĳn Eere, is gefield,

5477; Eere. Job. 7. zo. voor, op U, is gefield, op Wĳ. Hof.4.. 7.voor,

IVIĳn Веге, lefenfe, буи Eere. Job. 32. 3. voorJ God, is gefieldyob.

Klaag]. 3. 20. voor, op U, is geí’teld , op Pfalm. 106. 20. voor ‚Mĳn

Eere , is geflcld , ‘ Syn Eere. In defe 16 plaatfen zijn 18 Woorden ver.

anderd. By defe plaatfen voegd Porchetus noch Mich.- 1. 1o. daar voor , Ве

‘wt'nd m)’ , gefield is , Bewinduw : en Hof. 9. 12. daar voor, Mju [Неф/9,

gefield is, al: 11:fizlgeweken Johannes Efpieres voegd’er by Deut.2 8.30.

Hy heeft haar bekend, daar voor gefield is , H)’ lag z'n Haar. En Galatinusl

fegd dat diergelijke plaatfen byna on-eindig zijn. ‘

Wat nu de bewijs—reden aangaat die uit defe plaatfen getrokken Word 5

wy loochenen wederom dat de Joden daar ontrent eenige quaadwillige

. .J  ' ver
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verandering hebben gemaakt, fchoon wy met Bellarmijn, Buxtorf en y

andere niet en twijfl‘elen’, of die verandering is waarlijk gefchied: want 623356”

dat is gedaan door Ezdras en het Groote Sanhedrim gegrond op ’t gefag van verandering

Exemplaren. In defer voegen fegd de Kant—‚Majora › l\‘um. I 21 1 2- ее" van ÊÀLËÌÎËCĲ’I

de verbeteringen van Ezdras te zijn: foo dat fulks niet na Chrií‘tus Ge- Ë‘dm

boorte is gefchied. Vorders zijn die plaatfen aan de Chrifien—Godsdienl’t “fi

geenfinds nadeelig noch voordeelig , en derhalven hebben dejodenindie Влага

verandering niet quaads konnen beoogen. Maar dit bekennen wy geern , ’

dat’er egter eenige fouten door het dikwils uitfchrijven ingeflopcn zijn 5 ge- „а noch

lijk fulks alle oude Boeken gemeen is 5 en ’t werdook felfs van dejoden be

veitigd , gelijk wy te vooren hebben getoond. Daarom leefimen in den Tal- dom is.

mud5 S)’ hebben drie Boeken<gewonden b] bza’raî, z'n den Vaar/vofdes Tempels:

het geenfe in de twee gefehre’uen tvonden hebben/è behouden , ‘veî‘weî‘pende

het derde, от dat het op fiìmîmge‘ plaatfin daar van “инж/911102612 waa.

’t Gene ons mede van anderejoden en van vele Chrifienen beveiligd werd:

onder de Oud-vaders kan het getuigenis van Hieronymus voor alle ver- (Ё)???
firekken: Die fommige willen dat gemeend foude hebben, dat de He- (‚cngc‘dâ 6‘

breeuwfche Text geen verfcheide Lefing toelaat; doch fonder grond: Fâbîŕww"

want over de woorden Galat. 3. (Vervloekt 125 eenyder die aan ’t hout hengel) ¿me

fegd hy5 Het fchijnd my toe dat in de oude Hebreeuwí‘che Boeken an- “XÍÎ‘ÜSÄQC‘

ders heeft gefiaan als nu 5 of dat den Apoftel meer den Sin, dan de ei— g‘ cm ‘

gen woorden aanhaald: of liever dat na de dood van Chrií’tus in de ’

Hebreeuwí‘che en in onfe Boeken ymand den naam Gods daar heeft b —

evoegd, om ons alfoo die finaad aan te doen , datwe fouden gelooven

in Chriflzus van God vervloekt. En alhoewel-wy defe gilling van Hiero—

nymus gantfch niet toe en {temmen (om dat wy gelooven dat daar uit open—

baar is, dat Chriítus den Vloek voor ons heeft weg genomen, uitverge.

lijking van Deut. 21: 22,A 23. met 1 Petr. 2: 24..) Egter blijkt uit die

woorden, dat hy van gevoelen is geweeíl‘, dat’er in de Grond-text ver-'

fcheide Lefing kan zijn. Hy fegd over dat felfde Kapittel op de woor

den , Vervloekt is )der тиф/2 die niet en blĳft in alle: бсс: Dat het onfe"

ker is, of de LxxOverfetters daar by gevoegd hebben, Tder men/¿h , of

dat’et in de oude Hebreeuwfche.’i‘ext heeft geflaan en van de joden

daar is uitgefchrabd. Over Pfal. 35: 10. fegd hyopdefe woorden, Alle

mĳn beenen рвёт, Heere, dat hy in de overfetting der Lxx tweemaal

Heere leeft. Daar na voegd hy’er by, dat’er veel Hebreeuwfche Exem-‘

plaren zijn, die niet eens Heere hebben 5 doch hedendaags hebbenfe het

eens. En met defen Hieronymus {temmen шеей over een alle die in de

Oude Bybel-boeken ervaren zijn 5 en erkennen dat in fommige plaatfen Ver-`

fcheidenheid is, en voornamelijk in de Getallen en Eigen Naamen: ge:

lijk te vooren breeder getoond is.

Het gene nu tot hier toe van de Hebreeuwfche Text gefegd is, kan Waaruit

ook op de Griekfe Text des Nieuwen Teí’taments gepai’c werden. Defe Ё:

Verfcheide Lefing des Nieuwen Verbonds is niet ontllaan , gelijk Sixtinus ¿CSN-iwi:

Amana meend , by gebrek van een Mafora , dewijle de Concordantien veel
beter zijn om de Text fuiver te houden, maar om dat de Griekfe Exemplaren o t °

overvloediger zijn uitgefchreven, en onder meer Volken, als wel de

Hebreeuwfche Text 5 die te vooren by na alleen onderdeoden is geweeít.‘

Daar en boven foo heeft daar veel toe gedaan dat die Taale foo gemeen _

niet en is geweeft, als wel de Griekfe. En is defe meenígte van Exempla— „gem-Í"

ren een waaragtig middel geweeít om te beletten, dat de Schrift met f‘chrifrcn

opfet van de Ketters nergens is konnen vervalít werden.- Maar offehoon uit фата:

Т 2 het
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het gefegde blijkt, dat de Grond-texten Autentijk zijnen alleen gefag

hebben ,_ om daar aan alle Geloofs-gefchillen en Overfettingen te toetfen:

nochtans om dat veele dit geììhil met het voorgaande verwarren , daarom

dunkt het ons niet onvoegí‘aam ’t felfde hier affonderlijk te verhandelen.

Dit gefehil is eerlt voortgeítooven uit het befluit van ’t Trentifehe Con

cilie , daar in de Gemeene Latijnfche Overfetting , voor gantfch Autentijk

verklaard wierd: van welkmen op geenerlei voorgeven , fou hebben af te

wijken. Doch voor` dit Concilie lclireven de Autheuren daar van met

meerder vryheid , en fy hielden ’t meelte part ‚ alleen de Grond—texten voor

Autentijk. En van dit gevoelen fchijnd ook den Vader R. Simon te zijn,

die daarom een andere en beter Overfetting uit de oorfpronkelijke Grond

text wil gemaakt hebben: doch gelijk hy dit niet en kan begeeren dan

met wraaking van het Concilie van Trenten en d’agting der Gemeene

Latijnfche Overfetting; foo heeft hy ook tot noch toe by fijn Geloofs—

genooten daar over kleinen dank behaald.

In ’t voorbygaan mogen wy hier aanteekenen dat de God-geleerde het

woord Autenlg’k ontleend hebben van de Regts—geleerde , die daar door

verllaanv , een Schrift dat „ярд fèlf: т Regten Geloof heeft , en van het

hooglle Geíag is 3 foo dat het van niemand verworpen noch in twijfl‘el

etrokken mag werden. Daar Praat ook aan te~ merken , dat eigentlijk de

oorfpronkelijke Schriften der Vorí’ten Диету/г werden gefcgd д doch de

af-fchriften niet verder, dan voor foo veelfe met de eerlte over-een-flem

men : welke over-een-Ptemming door Zegels, getuigenifl‘en en andere

dingen moet blijken. Soo zijn de eige Schriften der Propheten en Apo.

{telen Eigentlijk Autentijk : en de Af—ichriften voor foo veer alsfe daar

mede over-een-komen. Doch de Overfettíngen zijn niet Eigentlijk Anten—

tijk 3 hebbende al haar gefagvan de Grond-texten. Dat nu de hedendaagfche

Hebreeuwfche en Griekfe Texten met de eerll'e Schriften over—een—ko

men, blijkt ‚ behalven de inliggende bewijs reden , uit het allerfekerlle

getuigenis naait God _, namelijk der algemeene Kerk. De Hebreeuw

lche Гext heeft haar gefag uit het getuigenis van Chrifius en der Apo

Pcelen , die daar mede haare Leere hebben beveiligd. De Originele of

Oorfpronkelijke Boeken des Nieuwen Teflaments zijn als waardigejuwee

len veel eeuwen na de tijden der Apoltelen bewaard: waar van Тertul

lianus fegd, dat by fijn tijd noch eenige in wefen waaren. Ja het eigen

Euangelium van Johannes felfs gefchreven, foude ten tijde des Keifers

Honorius noch in de Ephefifche Kerk bewaard zijn geweeí’t. Vorders

blijkt uit de aanwijfingen der Oude Schrijvers , dat onfe Boeken naauwkeu

rig over-eenkomen met de Originele Schriften. En alhoewel dat in veel

eeuwen de eige Schriften van Plato, Seneca 8cc. van niemand gefien zijn ,

egter werd op ’t getuigenis der Heidenfche Schrijvers niet getwijfeld , of

onfe Boeken komen daar mede over-een. Dus houden wy dan voor valt en

feker, dat alleen de Grond—texten LÂutentĳk zijn. En hier tegen Prrijd

niet, dat’er eenige kleene fouten door de Uitfchrijversingekropen zijn,

dewijl’er de belle Overfettingen noch ongelijk meer hebben , dat wel

moet aangemerkt worden tegen die gene welke ons d’een ofd’ander Ver

taling boven de Grond-text in de hand willen floppen. En dat de Grond—

text eertijds wanneerfe de Kerk is toevertrouwd , Autmtĳk is geweeit , werd

van alle toegellemd , felfs ook van de Rooms-gefinde. Derhalven is’er geen

reden om te twij fl’elen ofd’affchriften der hedendaagfche Grond-texten zijn

ook Áutentljk.‘ ten ware dat’er onwederfprekelijk getoond wierd op wat

tijd en op wat wijle die verdorven zijn. Nublijkt de Autentijkhcid ook uit

- de
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де Naam, om datfe de Fonteine genaamd werd: en de Fonteine fuiver

en niet beroerd zijnde ‚ foo ifi‘e feer ver te agren boven de Riviertj'es. Ge.'

lijk dan ook de Oude Kerk-vaders van dat gemeen gevoelen zijn gewecll;

byfondcr ook Augufiinus , Hieronymus en Ambrofius. Ja de Geleerdíte

Rooms—gefinde , en onder die felfs eenige die in het Concilie van Trenten

hebben gefeten , zijn ook van dit gevoelen: feggende dat het Concilie

geenfinds beoogd heeft , de Latijnfche Overferting te {tellen voor de Grond

texren 5 maar alleen de felfde vry te keuren , van Ziel-verderflijke mis‘

Ila en.
t(lí/1an: nadien daar egter door de flordigheid der Uitfchrijvers eenige Ногтей

_ _ Ñ ..    , ‘ aanvaandc

mis-{lagen felfs 1n de Grond-texten zijn konnen inkruipen , foois er te on- а'шёдсао

derfoeken hoe die in de Overfettingen te verbeteren zijn? Wy antwoor- реп fchfiiff

den darmen uit vergelijking van verfcheide Exemplaren eer—[t de Grond- ЁЁЕШЁЁЁ‘

text foo volmaakt moet fien te krijgen als mogelijk is, en daar na de Over- ring ы

fettingen verbeteren. Bellarminus {laat ons toe datmen in de navolgende baume“

evallen van de Overfertingen tot de Grond-text moet komen: ecrit als’er

in de Latijnfche Text een mis-flag der Uitfchrijvers voor komt: ten

tweeden, als de Overfettingen verfchillen: ten derden als’er een Woord

of Spreuk dubbelfinnig is : ten vierden , om de kragt en eigenfchap fommi‘

ger Grond-woorden beter uit te pluifen. Melchior Canus voegd hier by ren _Dumm

vijfden , als men met Ketters twiít-redend : ten fesden , als’er een na- icc”

druk in’t Grond-woord ligd: ten fevenden , om meer Sinnen wel uit te de Grond

halen : ten agften ‚ om te verfiaan de Grond-woorden die in de Latijn- “по“

fche Overferting zijn gebleven. Doch Walton agt darter noch meer geval- g1 l'

len zijn in welkmen lijn toevlugt moet Jnemen tot de Grond-texten: en

daarom Preld hy tot een algemeenen Regel , darmen altijd fijn toevlugt tot de

Grond-text nemen moet , ren fy in foodanige plaarfen , diemen verfekerd

is bedorven te zijn. Doch het en is niet genoeg darmen fegd de Grond- за“

texten verdorven te zijn, maar fulks moet in ’t b fonder klaargeroond moeren ‚

werden 5 anderfinds kanmen fulks ligrelijkloochenen. Hier tegen werden f"

eenige redenen met een fchoonen fchijn ingebragt 5 als eerít, dat de He- worden с!—

breeuwfche Text fonder Punéren feer onfeker is, Ja gelijk I. Voílìus

fegd 5 datfe genoegfaam from is, en niet en fpreekt dan door de mond zijn.

der joodfche Rabbinen , die’er de Puné’ten of Klinkers bygefet hebben: т en_

foo datfe felfs daar over in verlegendheid zijn, en bidden en roepen dat тёщи

doch haaren Meflias mag komen, en haar het geflotene en frommeBoek ‘äsânïà

Opene en fprekende maakt. By voorbeeld , het woord ‘in-i bereekend, vol‘ o '

gens de verfcheide Puníten, daar mede het gelefen kan werden , wel

agt verfcheide dingen. Hier op werd geantwoord , dat de beteekenis uit de

nevensgaande woorden , uit de faamenhang en uit het gebruik fekerlijk kan

bepaald werden. Vorders foo en geld defe tegenwerping gantfch niet on——

trent de Griekfe Grond-text des Nieuwen Tellaments. Ten anderen werd’er ‚

tegengeworpen , indien de Overfettingen niet фанту/г zijn, dat dan om:

_ ‚ Geloove

het Geloove der gene , die de Taalen niet en verfiaan , geen fekere Grond derCliri

veí’t heeft. Doch daar op’ diend geweten , dat het Geloof alleen kan

{leunen op het Woord Gods ons genoegfaam op veel wijfen bekend ge- Ощипал;

maakt 5 alleen dat elk verpligt is te fren hoe en op wat wijfe hem fulks

werd toegediend: en ofmen fchoon daar in dwaalen kan, egter konnen Aurentijkc

wy ook foo van veel faaken verfekerd zijn, datwe wel weten niet te ’vrâ‘lgf‘m

dwaalen. Daar is noch een verfchil overig, namentlijk of de Overfettin- ‘L `

gen altijd uit de Grond-texten moeten verbeterd werden, of dat ook

fomtijds de Grond-texten uit de Overferringen te verbeteren zijn? Doch

‚T 3 hier
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hier op is in de voorgaande verhandeling eenigfinds geantwoord: En wy

houden het voor het fekerlte te {tellen dat de Grond-text de Fonteine

is en bli'ft , van welke de Overfettingen al haar Waarheid en Gefag ont—

leenen: alhoewel daar ook geen Geleerde Mannen ontbreken, welke de

hedendaagfche Hebreeuwfehe Text , felfs na de Griekfe Overfetting der

Lxx Oudllen vanJerufalem , willen verbeterd hebben. Onder defe hebben

устав wy nu al dikmaald’Heer I. Voflìus genoemd; welke daar van opentlijk ge‘

g'lClCîcwI-Ëfic noeg gefchreven heeft: beweerende dat de laatere joodfche Rabbinen de

Техспа де Hebreeuwl‘che Text niet alleen door het byfetten der Puníten , volgens

’t gefag der mondelinge Overleveringen hebben bedorven 5 тааг die ook

ben. met voordagt, en als Vyanden van ’t Chriiten Geloof5 in de Jaar-rekeò

ningen der eerfte Vaderen en anders hebben vervalít , op datfe de tijden

_ van de komí’te des Meflìas verdonkeren of te rug fetten fouden. En ge

lijk de meeflze onfer Godgeleerde van oordeel zijn, dat die geleerde Man

foodanige quaade handelingen derJoden alleen breed ophaald ‚, om de Over

fetting der Lxx boven de Hebreeuwfche Text te verheffen; en dat hy nu

onlangs in feker Verantwoord‘fchrift tegen den Vader R. Simon , weder

om daar van gefchr‘even heeft; Гос, agten wy het de pijne waard te zijn,

fchoonwe geenfinds noch tot fijn gevoelen konnen over gaan, datweom

veele fraye en opmerkelijke dingen die daar in voorkomen , fijn gantfche

reden tegen gemelden Heer Simon, van woord tot woord hier by doen:

fonder datwy nochtans willen op ons nemen hem in alles te wederleggen , of ~

fijn gevoelen onder eenige fixeeling ymand aan te prijfen. Gelijk dan ook 0n

fe openhertigheid daaromtrent genoegfaam blijkenfal, wanneer wy het ge

meen gevoelen onfer voornaamfie Godgeleerde , niet vergeten fullen op het

einde fijner Redenering , daar by te voegen. D’Heer I. Voflius {preekt dan

_1. _vomns in fijn verantwoording aldus: Onlangs feid hy, ifferuitgegaan een Boek

1:33:11“: van den Vader R. Simon, een uit de Orden der Oratooren: vervatten—

gulden de een отел/шпагу betwifiz'ng over het 0ude Te/iament. Het Boek

{Жди heeft ons in ’t doorloopen voornamelijk behaagd, 0m dat hy de heden

затон daagfche Overfetters weinig, maar nochtans de ecrite feer veel agting

heeft@ toe fchrijft. Ook behaagd ons daar in feer dat hy de Aanmerkingen van

ËÏSIËÏ; Capellus prijíl, en dikwils beveiligd dat Hieronymusniet regt van de

_ Yc‘îdcgc— Oude Latijnfche Overfetters afgeweken is: doch hy fou ons noch meer

behaagd hebben foo hy gefegd had , dat Hieronymus nergens regt van

Шт Тех: de oude Overfetters afgeweken was. Gelijk wy ons ook verwonderen over

Ёж?" fijne neeríligheid in het opfoeken der Rabbijnfche Gefchriften. Doch

dat hy' meendl ‚ dat in de verklaaringe der hedendaagfehe of nieuwe .

Rabbinen en haare Overleveringen , die ílegts op ’t gehoor ,’ dat is

mondeling voortgeplant zijn, yts vafl: en fekers te vinden is; ja daar-

park.. en-boven niet eens in twijñ'el trekt , om haar verfieringen hooger‘ te

за???“ ag’ten dan de Overfetting der LX-X Vertaalers; daar in en fal hy noch

meeningtc ons noch eenig verfiandig Man tot fijn gevoelen brengen. De Overleve

‘v'ïâîîmg ringen die alleen door ’t Erfgerugt en van mond tot mond voortgefet

Rabbĳnfè worden, plegen felden twee of drie Eeuwen {land te houden; en die

ÍÎÄQÊÎÎW de Jaar-boeken der Volkeren doorloopt, fal niet een eenig voorbeeld

Ькгг. vinden , om te bewijfen , . dat de geheugenis jder menfchelijke doe—

Dchc_ ningen, veel eeuwen, fonder behulp der Letteren of Boeken , heeft

„n zĳnde konnen behouden worden. Sonder defe voorwaar, fouden Alexanders

noch Ccefars naamen- meer overig zijn 5 en de menfchen {ouden ook

. ‘ „тыс niet hebben het geenfe liegen: en daarom werden alle dufdanige mon

дтат- delinge Overleveringen , gelijkmenfe noemd , van alle die wijs willen

 

zijn
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zijn verfoeid. Nochtans, die het geheele Boek van d’I-Ieer R. Simon

wel in fiet , fal ligtelijk ontwaar worden, ‘dat dien Man alleen door defe

Joodfche Erfgerugten bewogen is , te gevoelen , datmen een nieuwe Шиш

Overfetting des Ouden Tellaments behoorde inteltellen , die den regten Ёжика]

Sin der Hebreeuwfche Schrift naauwkeurig, en tot in ?t merg open legd; Nieuw о

niet anders als of die Overfetting , welke de meefte oude Hebreen , en b*

felfs ook Chriíhls en de Apoítelen, en alle de oude Chrii’ren-Kerken g I

voor goed gekeurd hebben _, een dwaalfieke ofonegte Vertaaling was 5 en dat

nu ten laatí’ten , en na verloop van twee duifend jaaren ‚ de Sin der Hei-v

lige Schrift moefl: gehaald worden, uit een fiom Boek dat niemand regt

lefen noch verfiaan kan: namentlijk dat ten halven deele verminkt, en “дают

met geen andere Klink-letteren gcí’toffeerd is, als de Vyanden van het ЁЖ:

Chril’ten Geloof daar hebben bygefet. Evenwel vaard de geleerde Man meenddat

heftig tegens ons uit, in de Voorredenvan fijn Boek en elders, om dat зайди:

wy alfoo gevoelen 5 ons dwingende na het uiteríle te gaan , daar hy felfs Boeke@

belijd dat het middel-pad , het fekeríłe kan betreden worden. Dit fchijnd mm w"

hy te doen om dat hy meend , dat wy al te feer na de Lxx Overfetters ’

hellende , de Hebreeuwfche Boeken groot ongelijk aandoen; Doch wy четы;

fchieten die pijl aldus te rugge , en feggen; dat niemand te defer tijd een 335313"

regt gevoel van de Hebreeuwfche Boeken heeft, ten zy hy ook een regt een goed

gevoel heeft van de vertaaling der LXX Overfetters: nadien uit de faa— ЁЖ?”

menítemming defer beide , de waarheid alleen te voorfchijn komd. Laat ons btceuwfche

flegts de Klinkers of Lees-puní’tcn ‚ te gelijk met de Rabbijnfche Overleve‘

ringen weg werpen , en de Lxx Overfetters toelaten , foo fal defe over- deLxx о

een—ilemmmg haalt openbaar worden: en by aldien nochtans defclve ons in :êftëmše

eenige plaatien te leur field, laat ons het felve op de bederving der Exem- g‘

plaren, of op onfe onwetcnheid fchuiven. Immers agten wy het geheel R.Simon

noodig dat de geleerde R. Simon dit ook toelaat 5 dcwijl hy reeds veele ЁЁЬЁЁШ

dwaalingen, foo wel in de Hebreeuwfche als in de Griekfe Exempla— in beider@

ren', erkend begaan en voortgeplant te zijn door de hoedeloosheid der тщшю“

Boek-uitfchrijvers.‘ Gelijk hy daar-en-boven ook niet en ontkend de on- Ongeriimd

fekere verklaaring der Hebreeuwfche woorden van wegen het gebrek der gevoelen. ‚

Klinkers 5 en dat daar van voortgekomen is, dat de Rabbinen feggen, fiîfîîîîî’ïc

dat de Hebreeuwfche Boeken een aangefigt van Lxxu meeningen offin- шкафам:

nen hebben.’ Hy felve mag dan toefien , en alle die alfoo gevoelen , wel- ËI‘ÈX‘Ì‘ÎH‘

ke Overfetters men meer te vertrouwen heeft , of de Lxx die een eenigen ‘

eenvoudigen Sin gegeven hebben , ofdie de woorden der Schrifture Lxxıı

linnen toepaíTen 5 even als of de waarheid befiaan kon alwaar foo veel ver newm

fcheide Sinnen gevonden "werden. 'En nademaal den gantfchen {laat des

gefchils is over de Lxx Overfetters , en openbaar is, dat indien men de— in cengc- ‘

felve toelaat , alle twill ophoud 5 foo kan het niet onvoegfaam aan ons

‚ voornemen pafl‘en , datwe de bewijs—redenen, waar mede R. Simon defe шкаф:

Overfetting poogd te wraken, kortelijk overwegen. m°“‘““—”°"'

Wanneer hy dan eerllelijk Hieronymus bybrengd, om te toonen dat К.$йтоп

defe Overfetters geen Propheten, maar alleen Vertaalers zijn geweelt,

foo vermoeid hy fig te vergeefs: Want foo fy de H.’ Schrift regt hebben uit— aanrig ‘

gelegd , foo zijnie waarlijk Propheten geweefi niet alleen volgens de îßëgîŕßáct

getuigenis des Apoílels , 1 Kor.v 14.. daar hy alle Uitlegging der. Heilige Ltn‘ó‘ì:

Schrift , Propheteeren noemd; maar ook van Chriítus felfs in ’t laatí’te farting

Kapittel van Lucas ‚ daar hy de Difcipelen de Gave geeft om de Schrift

te verfiaan. En aldus hebben Philo , en al de Oudejoden geoordeeld,

om dat by hen een Propheet foo veel was als een Verklaarder, ofOver“

fet‘
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fetter , en Pro heteren foo veel als Overfetten. Ook hebben de Grieken

niet anders gelgroken , wanneer fy „обуй; ‚ en ’t geen daar uitgemaakt is,

Van: , voor een en ’t felve nemen. Ja de Letter-konítenaars beufelen,

wanneer fy dit Woord van de Raferneie af-leiden , nadien hetafkomt van

’t Woord dat Beduidcn, ofVerklaaren , beteekend. Soo dat Fefi‘us gelijk

heeft als hy fegd, dat de Propheten van de Oude ‚ Uitleggen der Gods

Лошади: genoemd zijn: invoegen men aan Hieronymus geen Ooren moet

In fune leenen _, wanneer hy den Apoílel tegen fpreekt en fegd 5 Wat ander: 12:

таю“: een Prapheet,‘ en wat anders и een Uitlegger of Vertaalder, vlak tegen

ЁЁЁ'ЁБЁ" Paulus aan , die in meer plaatfen Prop/acteren voor Verklaaren neemd. Ge

т Wc@ lijk ook Plato in Timeo , en elders, opentlijk alle Oordeelders der Gods

$15115ch fpraken en GetuigeniíTen der Waarheid, Propheten noemd. Jawy weten

bew‘f‘n‘ uit ontelbare getuigenifl‘en, dat niet alleen by de Grieken, maar ookb

de Egiptenaren _, de Uitleggers der Droomen , en Dief‘fiallen, en dier—

gelijke _, Propheten zijn enoemd geworden: en foo ymand de toefiem—

ming der Heidenen in de en niet dulden wil, die behoord ten minílen te

ruiten, in ’t gefag der Oude Joden , Apofielen en Euangelifien 5 nadien

dit Woord doorgaans in de Heilige Schriften, den Priefters en de be»

forgers der Heilige dingen toege-eigend word. En wierden niet alleen die

welke toekomende dingen voorfeiden , Propheten genoemd 5 maar ook

die welke voorledene en tegenwoordige faaken Verklaarden , of Leerden.

“мат Hierom werd ook Adam, om dat hy raadc , of Waarfeide dat fijn Wijf

ookecn uit fijne Beenderen gemaakt was ‚ onder de Propheten geteld 5 en Jefus

“Whig wierd verfogt te Propheteren, wie hem floeg. Den Apoílel noemd ook

gum ' Epemenides , den Kretenfer Propheet 5 en van Cajaphas word gefeid,

dat hy een Propheet was, om dat hy des felven Jaars ‚ daarin Jefusleed,

Over—Prielter was. En dewijl dan de benaming der Propheten , en Pro—

pheteren, foo breed by de Hebreen genomen is, foo moetmen die niet

рад: toe laten welke ontkennen _, dat de Lxx Overfetters Propheten geweefi:

Р!(mi zijn , als die daar waarlijk zijn geweeít de voornaamfie Prieí’rers van het

‚ loodfche Volk 5 en niet alleen Uitleggers van de voorledene, maar ook

kon"? gc' van toekomende dingen. Hieronymus dwaaldook feer,wanneer hy wil dat

:gam Epimenides fpots-wijfe een Propheet van den Apoítel genaamd werd.

Ook zijn de beufelagtige en verfierfel—rijke Rabbinen, en al de Chriíle

nen die haar navolgen belachelijk, die ik en weet niet wat voor Trappen

Spin,“ van Propheten en Propheteringen bedenken 5 _ even als of hen geopenbaard

Éßesfävêfclcû en toegelaten was _, de Gave des Heiligen Gecfies _, aan elke foort van

„ведет Propheten uitgedeeld , met een Meet-fnoer af te paffen of als in een

hebben на Wage afte wegen. Immers heeft Godfelfs de Quad-aardigeAf—godendie.

2:; naars , dikwils de Gave van Propheteren verleend: en foo wy de Sottig‘

heden der Rabbinen, en Rabbinifien wilden opvolgen, voorwaar men

fou de Heiligheid van Balaam _, en de Wijfen die ten ecriten Chrií’tus

na fijn Geboorte gekend en aangebeden hebben , meer moeten agten

dan Mofes of eenige der Propheten.

Maar wanneer nu defelve R. Simon fchrijfd _, dat Chrií’cus niet daarom de

Griekfe Overfetting gevolgd is, om datfe beit met de Waarheid over-een

quam, maar om datfe doe ter tijd in’t gemeen gebruik aangenomen was,

daar van hebbenwe nu al dikwils op een ander plaats gefproken. Doch het fal

onfes agtens wonderlijk zijn , by aldien hy een regtfchapen Chrifien kan wijs

maken , ’t geene hy daar foo dadelijk nefl‘ens plakt 5 namelijk , dat de

ecrite Martelaar Stephanus, fijn laatíte Predikatie niet in de Griekfe of

gemeen: Syrifche Taal, maar in het Hebreeuws _fou gedaan hebben 5 en

een
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een anderen Sin dan den Euangelift íteld , uitgedrukt heeft. Hadde dan

het gemeene Volk ten tijde der Apoitelen kennis van de Oude He;

breeuwfche Spraak? of heeft den Euangclilt gelogen? Wat falder ten

‚laatíten noch ongekreukt in de Euangelien overblijven, indien wy fooda‘

nige uitfporige verfierfelen toelaten? Wanneer _hy nu ook de Hifiorie

der Lxx Overfetters een Joodfche fabel van Aril’tceus noemd, foo mag

hy onfenthalven fijn oordeel wel genieten, en fig in ’t gefelfchap van

andere Dwaalers begeven. En indien hy meend dat de bewijs-redenen Deongc“

dien hy by brengd om het gefag van Philo, Jofephus en d’alderoud

{te Joden te vernietigen ‚ genoeg zijn, foo Щеп niets meer overig dat hem van R. §1

niet gelukken fou: en hy fal nooit een harden Tegenpartijder vinden,

foo lang hy dus met fig felven alleen twií’c en fabelagtig noemd, al wat met pen gelegd.

fijn reden niet over-een komd. Wie fou niet verfet [taan over de bewijs—

redenen, waar mede hy vermetelijk onderneemd te betoogen , dat het ge

fchrift van Ariitazus verlierd is , om dat de Joden altijd gewoon Zijn on—

gelooflijke dingen te bedenken en te fchrijven , als olfe niet min geloof—

felíjk waaren , dan de dingen die in de gefchriften van Mofes en de Pro—

pheten í‘taan? Еп wie fal ook verduwen konnen, ’t gene hy fcgd doch r

in niet een plaats en bewijlt ,‘ dat Ariltobulus dien Origenes prijí’c, en wel- Säge“

kers voordeftige overgebleven ltukken by Eufebius te vinden zijn , onder heeft fon

de on—egte en vervalfie Schrijvers behoorde geiteld te worden; om dat Sfi‘jĳ‘gĳ”
hy juifi het felfde met Arifizeus verhaaldheeft: namelijk dat de Boeken gw'hdcmi

Mofis in ’t Grieks zijn overgefet geworden ‚“eerfe van de Lxx Overfet— Ë°ÎSFF°ud°

ters vertaald zijn? Voorwaar indien dit bewijs geld, foo fullen ook Phi‘ Eg.

lo en Jofephus on‘egte Schrijvers zijn , dewijl fy felfs Ariltmus hebben 1"“ ma'

nagevolgd.‘ Hy fegd ook dat Aril‘taîus hier in tegen hem felven is. Doch ge?“—

op dat gy fulks wel verl’taat , Ну voegd daar een reden by diemen veel eer ï? door I‘

blaauw dan fraima'g noemen: te weten , dat de Griekfe Overfetting welke mgm

ouder is dan die van de Lxx vertaalers , hem onbekend en derhalven fa—

belagtig is. \Vy fettender by , datmen op fulken wijs ook de meelte Boeken,

van welkmen felfs in de H. Schriften leeft, voor fabelagtig houden moet,

om datfe R. Simon niet gefien en heeft. Maar op dat Wy defe Man met

een fcherper fpoor berijden 5 foo wilden Wy wel dat hy ons eens toonde,

waar van daan doch Demetrius Phalerius lijn Hifiorie van de Koningen

der Joden gehaald heeft, by aldien datter by fijnen tijd geen Overfetting

der H. Schrift geweefi: is 3 het zy die der Lxx, ofte de andere die ouder

was dan die? dewijl niet alleen Clemens en Eufebius de Schriften van

defen Demetrius gefien hebben, maar dat ookjofephusdefelve prijlt, en

van hem getuigd, dat hy de waarheid feer na getroffen heeft. Hier moe- ‚

ten wy noodfaakelijk een van beiden toelaten 5 of dat de meefte Boeken винта

der H. Schriftuure van de Lxx Overfetters vertaald zijn , ofdat daar een 6223:"ng

andere Overfetting die ouder is, geweelt is ,‘ die Demetrius Phalerius ge— тает

volgd heeft. Indien nu R. Simon geen van beiden toeltaat, foo moetmen Seifen“

noodwendig ook de Schriften van Demetrius voor on-egte Schriften, of

Jofephus voor een Leugenaar houden. En nadien beide defe dingen feet

ongerijmd zijn, foo гей ons alleen te gelooven waaragtig te zijn, het

gene gemelde Aril’txus, Ariltobulus en Jofephus van de oude Overfetting

der H. Boeken gefehreven hebben ; alhoewel ons die nochtans met minder

omflag en naauwkeurigheid aangewefen is, als die welke 'uit lafl: en op

de bekol‘ting van Ptolomeus gemaakt wierd. Enjofephus en Ariltxus fpre—

ken daar van een en ’t felve. Wie fou hem niet verwonderen , dat in de“

fe Eeuw fulke fioute menfchen gevonden worden, die voor valfch durf

V ven
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Dc ftout

heid van R_

Simon aan_

geWefen.

ven шлются, ’t geen van foo veele en groot ge-agte getuigen onderi

íteund word; en die of in de tijd tegenwoordig geweeí’t zijn, of ten

miní’ten naait aan die tijden geleefd hebben doe het gefchied is? Vraagd

ons ymand welke Overfetting defen Demetrius Phalerius heeft willen

aanwíj fen 5 wy antwoorden fluks , dat hy fonder twijffel de Overfetting Van

‚ de Lxxgevolgd heeft , om datfe de naauwkeurigí‘re is. Want dat de l—iií’ro

Dat de

Lxx от

Пикет;

waarfcliij‘

nchjk alle

de H. Boe

ken ver

taald heb

ben .

Duil’ìere

plaats van

Iofcphus

door de

Heer Vof—

(i us nader

Verklaard.

Het woord

WET Van

hoeden ige

' breedcn

uirllrek~

king.

rifche en de Prophetifehe Boeken , ook van de Lxx Overfetters in ’t Grieks

vertaald zijn, daar aan en twijí’felen wy nu gantfch niet meer; alhoewel

wy eertijds daar foo feker niet in en waaren. Want wat kan’er klaarder zijn

dan de getuigenis van Arií’tobulus , als hy fegd dat alle dingen na de Wet

door de vlijt van Phalerius in ’t Grieks zijn overgefet? Het felve blijkt

ook uit de »Voorreden van Syrachs Soon. Maar wat-Jofephus aangaat in

de Voorreden over fijn Boeken van dejoodfche Oudheden,die eertijds НЕС.

ronymus , en na hem tot nu toe feer veele mifleid heeft , die moet waarlijk

geheel anders als ’t gemeenlijk gefchied, opgenomen worden. Want op

dat Ariílobulus en de andere met jofephus , enjofephus met hem felven

fou over-een-komen ,‘ foo is ’t gantfchelijk noodig datjofephus , wanneer

hy fegd dat de LXX Overfetters de geheele Hil’torie van ’t Joodfche

Volk niet in ’t Grieks vertaald hebben , maar alleen De woorden der Wet.

Of gelijk Ariltobulus heeft д alle de woorden z'n of door de Wet: men

fulks verfiaan moet van alle Prophetifche Schriften; nadien ook in de

Euangelien door het woord der Wet , alle de Boeken des OudenTel‘taments

begrepen worden. Indien wy defe gefonden uitleg volgen , foo fullen wy

alles effen vinden en ‚feer ligt verflaan, dat Jofephus niet alle die Be

fchrijvingen gelijk hy felfs fpreekt, uit die Heilige Boeken die de Lxx

Overfetters vertaald hebben, heeft konnen haaien; maar alleen die din

gen die hy in de eerllîe elf Boeken ter hand geileld heeft. En dat hy de

overige dingen , fijner negen Boeken der Oudheden gehaald heeft, eens

deels uit vreemde Schrijvers, anderdeels uit de Boeken die inden Tem—

pel bewaard wierden, die ook Heilig, doch van minder gefag waaren

gelijk hy felfs foo fpreekt tegens Appion) dan die welke voor de tijden

van Artaxerxes gefchreven zijn; en dat van wegen de onfekere Volg—

‘reeks der H. Propheten. En dat wy hier den regten Sin van Jofephus

wel getroffen hebben, blijkt niet alleen uit het gene wy gefegd hebben,

maar ook felfs uit de woorden van Demetrius Phalerius , welke Jofephus

aantrekt, in ’t хп Вое1< aan ’t tweede kapittel: alwaar hy getuigd dat’er

‘ veel Boeken by de joden voor handen Zijn, die de Griekfe Overfetting

_Nader bc~

wijs dat de

Lxx Verta

lers de

gantl‘cbe

Bybel in 'c

Grieks ge

bragr heb

bcn.

wel waardig, en in de Koninglijke Boek-zaal behoorden geiteld te wor—

den. Niemand fal immers hier feggen dat alleen de VĳfBaeken Mofis , ‘veel

Boe/een zijn. Indien ymand egter foo ftijffinnig is, en met kragt de woor

den van Jofephus alleen van vijf Boeken wil verflaan; dien en fal even

wel niet meer dan een eenig fluiphol over houden ; te weten indien wy

{eggen dat de Lxx Overfetters de overige Boeken des Ouden Teflaments

niet overgefet en hebben , om dat [у tevreden waarcn met de oude Overfet“

ting daar van wy gefproken hebben. Maar gelijk het met de faamenl’temming

der oude Schrijvers ítrijd, alfoo en komd het ook met de goede reden

geenfinds over—een: Want het en is niet waarfchijnelijk dat de Lxx ()ver

fetters een ondeugende vertaaling goed gekeurd , of foo veele dagen al

leen fouden verfpild hebben , aan ’t overfetten van de vijfBoeken Mofis:

want indien dit waaragtig was, foo foude fekerlijk blijken, datfe op el

ken dag geen enkel vers en hebben afgedaan. Doch de Rabbinen de fnof

van defe ongerijmdheid in de neus krijgende, hebben als [сет bequaame

werk
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werktuigen om fabelen te fmeden, verfierd , dat’er niet Lxx, maar flegts

vijf Overfetters mede zijn befig geweeft, (116 alleen de vijfBoeken Mofis

vertaald en afgefchreven hebben. Indien wy dan wijffelijk defe beufelingen

willen verlaten , en de getuigeniífen vanjofephus en andere geagte Schrij

vers voldoen en aannemen _, foo moetenwe geheelijken valt Rellen, dat

de Lxx Overfetters alle de Boeken des Ouden Teftaments overgefet , ofte

ten minften, de ouder Overfetting verbeterd hebben; ’t geen even foo

veel te agten is, als of fy (116 felfs overgefet hadden.

Veríierfel

der Rabbi

ncn regen

dc Lxx

Grieklï: О—

vcrfctrers.

Het gene onfen Schrijver kort op het voorgaande doet volgen ‚ om te i

betoonen waar van daan doch de Griekfe Vertaalinge , den Lxx Overfetters

toege-eigend is geworden 5 fulks is voorwaar niet minder verwonderlijk dan

flegt: te wet-en , hy meend dat dit gefchied is , om datfe is goed-g@

keurd geworden van de Lxx Rigter-S die het Groote Sanhedrim van e

rufalem uit maakten, en niet datfe van foo veel Overfetters toegetaakeld

is. Maar eilieve doch', fegd ons eens; indienfe van ’t geheele Sanhedrim

13 goed gekeurd, hoe kanfe dan noch vol fouten zijn, of waarom falò

menfe niet liever voor heel naauwkeurig houden? en wat falder verhinderen

dat ook niet defe Goedkeurders , Overfetters geweefl zijn? Waarlijkfoo

wanneer defe geleerde Man de waarheid defer Overfetting door dufdanige

aanvallen meend te verpletteren , foo beveftigd hy defelve veel meer met feer

kragtige bewijs-redenen. In fijn volgende Hooftfluk, en by na overal

fegd hy, dat Origenes feer veel plaatfen in de vertaalíng der Lxx Over

fetters veranderd en bedurven heeft: _welke vertaaling hy in fijne Hexa

Pla en Tetrapla fal ingevoegd hebben. Maar Origenes ontkend dit felfs ,

wanneer hy beveftigd dat hy defe QVerfetting 1111661 veel plaatfen onge~

f_ehonden en getrouwlijk afgefchreven heeft voortgebragt.. -En dat dit

waar 13, betuigen feer veel oude Affehriften , (116 noch overig zijn , door..

gaans met Sterretjes en den naam Origenes geteekend 5 111 welkmen altijd

 

de 111111112 bedurvene Overfetting derfLXx Vertaalders vooraangefteld vind , '

met een bygevoegd teeken, by aldien yts in de Overfetting voorkomd ‚

dat in ’t Hebreeuwfche Boek niet en 1121211: of ook wel met een Sterretjen

aangewefen , by aldien eenige woorden uit andere Overfetters, en voor

naamelijk uit Theodotion daar by gefct zijn, diemen 111 (16 Hebreeuwfehe

Boeken 611 11161 1п (16 Griekfe vind. Ja wy houden darmen niet een eenige

Letter fou konnen toonen , die Origenes of uitgelaten ofveranderd heeft.

Daar na dwaald R. Simon ookI dapper in den naam, en in de geiteld

heid van Origenes Tetrapla en Hexapla r want die en hebben haren naam

niet van vier of fes Kolommen; maar fy dragen den naam van Титул

611 Нехари , om dat de 661116 is een ‘viervoudzge Overßtting , en dc laatfte 5

om datfe een jìsderlei Over/ëttz'ngbevat: en op defelve wijs dwaald hy ook

ontrent de Ofîapla , fig felven tegenfprekende Aterwijlen hy fijn Leidsman

Epiphanius volgd. Want Origenes heeft nooit eenige Обида gefchreven :

Dewijl het Hebreeuwfche Boek met Joodfche ‚ of Samaritaanfche , of

ook Griekfe Letteren afgefchreven , niet onder de Overfettingen en kan

genoemd worden. Derhalven noemd Origenes de eerfte Kolommen ‚

den Hebreeuwfehen Grond-text ,A als het Fondament aller Overfettingen.

Hierom waren in-de Татами fes Kolommen , en in de vijf Boeken Mo«

113 feven, om darter het Samaritaanfche Boek neŕfens gevoegd was, met

* de 1361116 ofaal-Oude Hebreeuwfehe Letteren 5A gelijkfe Eufebius en Afri

canus noemen, uitgedrukt 1 611 omdat dit alleen in de vijfBoeken Mo

:Íis gefehiede , daarom feidemen dat de Tetraplal doorgaans alleen fes Ko«

lommen hadde 5 even op gelijkewijfc als . 111 (16 Hexapla; want alhoewel

' V 2 ` 111

Slegtc 16

den van R.

Simon aan

gaande dc

af komft

der befaam

de naam

der Lxx О—

verfetting.

Soo (116

van het

jerufalem'fe

Sanhedtim

dc Goed

kcnslcrs der

Griekle O ~

verlening

zijn, kon

nenfc ook

na Vollìus

mceuing de

Overfètters

genoemd

worden.

Origenes

te onrcgt

van R. Si

mon bc

rigd.

En waar

uit full-:s

blijkt.

Misflag

van R. Si
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gefehapen
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Het ge

meen ge

voelen xs ,

in de Pfalmen , ook de fevende Overfetting by quam, nochtans heeftfe

de naam van Натри behouden, om dat die levende Overfetting aan de

andere Boeken ontbrak. Soo onder-en-tuffchcn ymand liever wilde ge

looven, ‘dat Origenes niet een geheel volkomen Samaritaanfch Boek in

fijn Hexa’pl‘a en ’I‘etrapla heeft ingevoegd; maar alleen verfcheide Lefin

gen heeft aangeteekend , foo en fullen wy ons daar niet hard tegen aankan.

ten. Want nademaal daar geene Oorfpronkelíjke {hikken van overig zijn ,

of immers dat’er geen Affchriften van de Hexapla noch Tetrapla tot noch‚_

toe gevonden zijn, foo Гоп het voorwaar een groote ydelheid zijn, in

dien men hier te heftig over twíllîen wilde. Nochtans Volg ik liever de

eerfie meening: want waarlijk dat Origenes een Samaritaanfch Boek ge—

had heeft, is niet alleen uit Eufebius klaar, maar ook uit Origenes felfs i

en voornaamelijk uit de Griek/è Кате”, Waar in de Leiing van de Sa.

maritaanfche vijf Boeken Mofis , dikmaalaangehaald word: en welke ner

gens dan uit de Tetrapla en Hexapla konnen genomen zijn. Doch darmen‘

de Eerí're of aal—Oude Hebreeuwl‘che Letteren daar Eufebius van gerept

heeft, van andere, dan Samaritaanfche meend te konnen verklaaren , is

van alle reden verbaí’terd 3 overmids Africanus en uit hem Syncellus , het:

Samaritaanfehe Boek noemen 5 не: eerße en тамаде; aal—Oude Hebreeuw—

fche: Maar het andere dat de Joden gebruiken , Het Hebreeuwfiheflade

'wi/È der Yoden. Maar dat R. Simon meend , dat de verfcheide Lefingen

dardeoude der Samaritaanfche vijf Boeken Mofis, niet uit de Tetrajìla of Hexapla

Hebreen

met de Sa

mal-iman

fche Lene

ren ge

Шнеки

van Origenes getrokken zijn; maar uit een byfondere Griekfe Overl‘et

ting, welke de Samaritaanen gebruikt en Origenes niet geilen falhebben;

voorwaar dat í‘teund noch op gefag noch op reden. Het is feker dat de

Samaritaanen , gelijk als nu, alfoo ook voor defen , even als anderejo’.

h°bbcn “ls den niet alleen Overfettingen hebben gehad, maar ook Boekskens ofTa

vooren o

verboodig'»

genoeg ge

Исп is.

felkens die de Hebreeuwfche woorden met haare Klinkers vervatten;

want fonder defelve hadden fy de Joodfche Boeken noch lefen noch ver

fiaan konnen. En het is feker dat’foo eenig Chriften die geilen heeft)

foo heeftfe ten miníten ook Origenes gefien en ook gehad 5 als die daar

toe de ‘mildadige bekoí’tinge van Ambrofius , ruimvoerig t’fijner baat had—.

de. Het is ook geheel ongerijmd te gelooven, dat Afrioanus een Samari

taanfch Affchrift fou gehad hebben,‘ en ‚fijnen vriend Origenes niet. DusI n fegdmen dan te vergeefs dat de verfcheide Lefingen Van het Samaritaanfch

Pratotypur,

meend

een Ест/12

beeld'oï

Opper

bef/d.

Boek, van elders anders afgehaald zijn ,` dan uit de Tetrapla ofHexapla

van Origenes: En foo milt dan 'ook de geleerde Man hierin , wanneer hy

fch‘rijft dat wy den fin van Eufebilis 'en Syncellus Woorden niet’gevat

hebben ;_ want hy fai ’t nooit daar toe brengen dat de gefeidebet‘teren

by Eufebi’u-s geen Sama’ri‘taanfche zijn: en Eufebius foude iig opentlijk

tegen {preken , by aldien hy ’t van de gemeene Chaldeefche Letteren

der verflaa‘n hadde 5' dewijl -h'y het tegendeel in fijn Kron’ijk ge.

fchreven heeft. En wat. behoefdmen veel 'om-Wegen _, daar de woorden

van Euf’ebius fulks klaar‘uitwijfen „als hy fegd dat hem Origenes ook

die Schriften Ver’fchaft heeft die met ‘de ‘Ûùdewetfe ofEmil-eeuwige Let;

teren der H‘ebreein gefchreven Waaren P’ Toi; ‘n 117; Тайги

{ra/4911“; Мамаши Évivïgî‘E‘Ggm’m muxa/alg yeyQaa‘; _, újìïpa Шоу-тащим.

Want dat‘me’n aldùs regter leefl‘ dan ’t gene in ’t gemeen fiaa-t niveau/’wxh

fie't elk een ligtelijk. EnîWelke daar meenen darmen фарша; voor ёр

Фееомда'щ “moet —’le’fen‚ die xliniífen; want het iS‘oen en ’t {elfde‘ ‚En foo

ymand onfe getuigenis Wraakt; laat hem ten minfien den Gáeldfen Let.

ter—konítenaa'r Hefyehius ‘en andere ‘geloovenâ‘dewijl het uit de ffulke

- kan
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kan blijken, dat Ëppĳaflp'a; het {еще is met ¿Cpaeopgp'aç 0f mcaœspoŕů'uç.

Dien Man dwaald ook wanneer hy over al voor vail: ileld , dat de Ver _ y

maling der Lxx Overfetters alleen van die Grieken aangenomen is , die- dR; 55:10"

men Helleniflen noemd; nadien defelve van alle Joden, foo wel Jerufa

lemfche als andere door de gantfche weercld verl‘preid , gelefen en goed Ми ¿3u-d

gekeurd is. Ja hy fal niet een eenigegetuigc konnen uit den hoek haa; Ёщдё

len , tot op de tijden van Aquila, die tegens defe Overfetting heeft dur— L“ ОШ

ven kikken. Daar—en—boven weet hy ons ook niet te leggen , welke Grie— ‚шаге?

ken defe Helleniilen geweeí'c zijn, en wy hebbender voor defen genoeg dÉnGric

van gefprooken. Dit alleen moetenwe hier ter fue hem noch toevoegen 5 1:3?”

dat van hem de Helleniilifche Spraak,‘ die van geleerde Mannen ver

worpen is, niet regt t’huis gebragt word , wanneer hy die als nieuwlijks

verwarmd en opgepronkt , voor een Taal wil doen de monílering pafl‘ee— МЮ“):

ren, die in de Synagogen fou gebruikelijk geweel’r zijn; even als of de—

felve een byfondere '1 aal waare, die noch Grieks noch Hebreeuwfch тот

was. En dit verfierfel heeft hem daarom te bet behaagd , om daar door

van de Lxx Overfetters te doen gelooven , datfe noch Grieks noch He

breeuwfch gekonnen hebben. Maar God dank den arbeid der Lxx Over

fetters is noch voor handen , en die Grieks verfiaan konnen getuigen dat- Lîaäi’îr

fe niet gefchreven is in een verbalterde Taal, 'maar die foo geheel fuiver fitting fier

Grieks is, datfe niet beter zijn koude. Eenige {eggen wel, dat defc Over- “шт"

fetting veel eer in de Alexandrinfche dan in de Griekfe Spraak gefchre- anĳs. ’

ven is, doch die foo fpreken weten nietwat de Alcxandrinl‘che Spraak ge‘ _ ‘

weefl: is. Doch dat fy haar feer benecrih'gd hebben de Athenienlche Spraak ‚

te volgen , mag uit Irenœus ofPacatus de Lcttenkonltenaar blij ken, die eer—_

tijds in feker Boek getoond heeft , dat de Alexandrinfche ‚Spraak defelve ,f _

met de Athenienfifche’was: wantdefpraakwijfe der Alexandrinen,is uit het « -~

Land der Athenienfen voort gefproten, ‘gelijk Suidas getuigd. En geno—

men datter in defe Overfetting en in de Euangelicn eenige Spreekwijfen

en Sin-uitdrukfels gevonden worden, die by andere Schrijvers Van foo Waarom

gemeenen gebruik niet en fchijnen ‚ foo kanmen , alles ten ergllen opge.

vat , ‘daar uit niet anders befluiten , dan dat defe Overfetters daar in niet gewoons“

haar@ , maar den Sin des Hebreeuwfchen Text getrouwclijk overgcfet lê’râîï’w

hebben, en datfe felfs ook de eige Hebreeuwfche Spreekwijfen daar door L_xx Over

hebben willen uitdrukken. Indien ymand anders gevoeld, die=mag daar

bypok Wel meenen, dat alle Latijnfche ofFranfche ()verfet_tingen, noch worden"

Latijn noch Franfch zijn , maar ineen byfondere , dat is , gelijk R. Simon

fegd, in deSpraak der Synagogen gefchreven zijn. Wy en prijfenook geheel

niet dat hy fegd, dat het Hebreeuwfche Boek en de Griekfe Overletting ’ .

in veel plaatl‘en’ gebreklijk is ; Ja dat hy durfd lehrijvcn, алые Griekle Вестей

Overfetting noch wel het шеей bedorven is. ‚Want hoe kan dit waar zijn,

daar weg genomen zijnde, de mistaílingen der Boek af-fchrijvers‘, de ge— vry gclpm‘

heele Griekfe Overfetting noch voorhanden is , voltoid en opgefchikt met al— km

'le bare Letteren: en dat in het Hebreeuwfche Boek ontbreeken het тесте _

doel der Klinkers , en voor foo ver flegts voor half volmaaktkan gehou- ‘En‘,„„,‘‚

den wonden. Doch ’t >geene de Heer R. Simon doet volgen ‘behaagd ons смет};

beter , wanneer hy iegd , dat de Hebreeuwfche Exemplaren van de

lGriekfe Overfetring nieten moeten‘afgefcheiden wordenzl Dewijluit het ‘kq‘msfl

‚tegens een—houden en over‘een’fiemmen der Griekfe Vertaaling met

AI-lebric'xzuwfche Boek, de waarheid’blijkt. :Want gelijk het fromme enbŕy везут!

na doode en van niemand verfiaaiìbare Hebreeuwfche Boek , {onder Tong dm“

en Ziele is ‚ foo werdhetgeheel enJal vandeстоге Overfottmgbezield , en

V 3 ver‘
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verih‘ekt een [снеге getuigenis van de waarheid dcrfelve. Want daar is’

nooit Dochter haar Moeder foo gelijk geweeit, noch daar is nooit foo

grooten Eendragt in eenig verbond geweeit, als’er is tiliichen de He

breeuwfche Affchriften , en de Vertaaling welke ons de Lxx Uverfetters

agter gelaten hebben; foomen ilegts de Rabbinen en haare navolgers

buiten dat Hek iluit. Daar na gaat de geleerde Man ook over tot de on—

derfoeking onfer Tijd—reekening: doch met eerbiedigheid van hem ge.

[eid , hy is in dat ituk niet gelukkiger dan in fijn voorgaande Oordeel;

kundige betwii’ting. Hy ontkend dat deJoden met opiet de H. Schrift ver‘.

valit hebben: maar nademaal daar egter een openbare vervaliìnge gevonden

word in dejaaren der Aards-vaderen die voor en na de Sondvloed geleefd

hebben , en dat fulks niet gefchied en is by toeval noch door onagtfaamheid

der Boek-affchrijvers ‚ maar met voordagt 5 foo is ’t feker dat of de Lxx

Overfetters, of de andere Joden hebben dit feit gedaan. Doch d’l—leer

Simon wil aldcrliefit defe mifdaad op den hals der Lxx Overfetters fchuiven;

en fcgd’er by , dat het van hun gefchicd is , om datfe geloofden dat де

weereld ouder was, dan Mofes geleerd heeft: Dus hebbenfe dan de Hei;

lige Boeken vervalil: , en foo veel Jaaren daar bygevoegd ‚ alil‘e wilden

dat haare Overfetting de Hebreeuwfche getallen te boven fou gaan. Het itaat

ons wel voor dat’er eenige andere geweeit zijn die by na alle’t ielve fehreven,

Ja noch veel klaarder leiden dat die Overfetters daarom haare V crtaaling ,

met meerder eeuwen hebben uitgerekt , op datfe des te nader aan de Uudhea

den derChaldeen en Ëgiptenaren mogten genaken. Maar foo dit waar is ,

foo moeiten de Moiaifche Tijd-rekeningen niet ilegts met veertien honderd

aaren , maar met meer dan dertigmaal tien duifend Jaaren vermeerderd

zijn geworden. Voorwaar men behoorde niet te meenen dat het genoeg

is, de Lxx Overfetters flegts met een misdaad te bekladden , maar men

moeite een regtvaardige en wettige roden defer vervalfchinge bygebragt

hebben. Indien wy nu al met R. Simon vai’r {telden , dat de Overfetting

die men de Lxx toe-eigend ‚ niet alfoo genoemd is ,- om dat fy fooveele

Overfetters gehad heeft, maar om datfe van ’t Jerufalemfche banhedrim

is goed gekeurd 5 ‚foo en fou egter de mifdaad daar mede niet weggenomen ,

maar eens-loefs op de fchouderen van ’t Sanhedrim overgebragt zijn , als

die foo trouwloofen Vertaling hebben toegeßemd. Wederom wanneer

hy ontkend dat de Joden de Heilige Schriften vervali‘t hebben , hoe fegd

hy dan dat of de Lxx Overfetters , of het Sanhedrim de felve vervaliì

hebben _, of ten miniten defe vervalfching hebben toegeitemdìnadien

dat immers defe beide ‚ Priei’ters des Joodichen Volks waren: zijnfe dan

ook niet Joden geweei‘t? Ну moet gewis niet meenen , dat het een min‘

der mifda’ad is geweeil: _‚ de Griekfe dan de Hebreeuwfche Schriften te

‚ ‚vervalfchen 5 want by God is geen minder aanneming der Spraken , dan

Voilius

meend dat

¿e joden

lang na—

der Apo- ‘

lle-len tĳ—

den de ]ааг- “

rekeningen

in de Bybel

veranderd

thbCD‘ .

der Perfoonen.

Nu dewijle uit feer veele en fekere getuigeniifen openbaar is, dat de

langer Tijd-rekening der Lxx Overfetters, niet alleen toegelaten , maar

ook voor goed gekeurd is , foo van deJerufalemfche als van alle anderejo

den die voor de tijden der Apoitelen’ geleefd hebben ‚ en naderhand geene

geweelì zijn die voor de dagen van Aquila eenig gewag gemaakt hebben

van die korter Tijd—rekening 5 wie foude hier op agt gevende, nietaan—

ilonds erkennen willen 5 dat defe mifdaad van geen andere Joden heeft

konnen begaan worden ,’ als van die welke na der Apoitele'n tijden ge

. шеей zijn ŕ namelijk om dat fy van de Chriitenen, ten aaniien van de

tijd in welke de Chriilus moeite verfehijnen, _te feet bekneld‘wierden,

- ~ en
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en voor haar geen uitvlugt noch ontfnappen, meer open flond, by al- Бить

dien de Tijd-rekening volgens de Heilige Boeken valt bleef: dus heb

benfe iig dan niet ontlien uit haat tegens het doorbrekend Euangelium , de clemomell

Hebrecuwfche Boeken te vervalfchen : hopende door fulk een bedrog` MW“

het des te veiliger tegens de Chriflîenen uit te harden , wanneerfe uit de

Hebreeuwfche Affchriften beweí‘en, dat het Sesde duifend jaaren noch

niet ten einde liep, en de tijd van den Mellias noch niet gekomen was.’

En wy fouden fekerlijk met een opmerkelijk voorbeeld konnen toonen,

dat’er geen verfierfel den Joden voordeeliger is geweeít dan dit, voor- Hoeveel

namelijk in Spaanjen en elders. Sy hadden aldaar veelc honderd jaaren ÊËÎÌI‘Ï‘ÄOÊÍI"

over de Chrií’tenen met defe bewijs-reden gezegenpraald , om dat uit de tegchde

Sibyllinifche en veel andere Oude God-fpraken openbaar was , dat eindelijk 22232?

in ’t Sesde loopende ofvoleindende duifendjaaren , den Mefiias fou komen. " ‘

Dus bragten fy dan uit haare Schriften ‚ tot aan de tijden onfes Saligmakers ‚

alleen Vier duifend jaaren by; en beweerden‘flandvaflelijk daar nevens ,

dat’er noch Twee duifend jaarenoverig waaren , eerde waare Meflias ko

men fou. En heeft dit verfieriel foo kleinen tegenl’tand in fijn voortgang ge‘

vonden , dat dejoden daar door in Spaanjen , ontrent duifencljaar het Chri.

ílendom onder de voet gehouden hebben , en hun in haare onwetenheid voor

het jaar van Chriíhis Geboorte , - deJoodfcheJaar-reekening in de hand ge‘

flopt, ja genoegfaam opgedrongen hebben; beginnende van Herodes:

het zy om dat fy geloofdendat hy de Meilias wasJ ofom dat í‘y meenden

dat fy de Jaaren haarer Ballingfchap van de tijd daar in den Scepter van

Juda weg-genomen is, behoorden te beginnen. Maar gelijk wy elders gefegd ‘

hebben, dat defe jaar-reekening in ’t jaar van Chi-illus ccccrx met ge- Wanneer

meene toeflemming der Joden, die ’t gebied van Spaanjen ‚in handen gêileîîliîehe

hadden, is ingevoerd geworden: alfoo is ook openbaar datfe door alge- jaar-reek:

meene Plakkaten der Spaanfche Koningrijken, is afgefchaft geworden. mĳn

Eeríìelijk tot Valencia, en naderhand in denjaare McCchxxnr. En al ¿berge

fchaamen haar de Spaanfche Hil’torie—fchrijvers de waare oorfaak hier van 423%; :i

. te verhaalen , nochtans verheugen fy hen daar in dat defejaar-reekening хамишь

met gemeene toeí’temming der ChriltenenJ den Joden wederom ontfut

feld is , en darmen de Jaaren naderhand heeft begonnen te tellen na Chri—

ítus Geboorte. Te vooren is’er egter ook noch geen gebrek aan Mannen

geweeíl, die dcfe Joodfche Jaar-reekening gantfchelijk mishaagde. De

eerfie die van defe goede bende ons ter hand gekomen is, was ulianus

Pomerius (mogelijk Juliaan de Kerkvoogd tot Toledo) in die Boeken

welk hy in ’t jaar na Chriltus DCLXXXVI tegen de joden fchreef; daar

in hy oordeeld dat de Tijd‘reekening der Lxx Overl‘etters, beter is dan

de Rabbinifche. En daar en is ook geen twijfl‘el aan offijn arbeid fou een

gelukkiger voortgang gehad hebben , by aldien dien Man de waare oorfaak

en de tijd om en in welk ditjoodfche bedrog gefmeed was , watdieperin‘

gefien, of felfs nader verklaard had. En nademaal de twií’r-í‘trijd, tiiffchen

de Joden en Chrillenen, alleenig over de Tijd gaat, gelijk Hieronymus Магом

wel vermaand heeft _, foo moetmen geheelijk daar op aandringen, dat de тёте

Joden ten tijde van Aquila of korts te vooren, de Hebreeuwfche Af- жжёт

fchriften vervalí’t en een tijd van ontrent Twee duifendjaaren uitgeveegd lçrshcwci

hebbeni op detre een grondflag hadden, от te betoogen dat de Memes 11535113?“

noch niet gekomen en was. l‘tcnclomís.

By aldien nu ook ymand wat naauwkeuriger begeerde te weten, in wat tijd

dejoden de Hebreeuwfche Affchriften hebben vervallt , often minften heb

ben beginnen te vervallchen , foo meenenwe darmen defe ruimte des tijds,

mee:
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Wannee, mecíldeels binnen d’omtrek van twee‘en‘twintig jaren kan bepalen;

дегодсп Want nademaal Egnatius in fijnen Brief aan die van Philadelphia gefchre‘

fificĳ‘vrcm ven, beveiligd, dat hy fommige heeft hooren feggen, Indien ’t gene in’

Boeken .. de Euangelien Лад: ‚ ook niet in de oude Gedenk—boeken су’ ‚ат/эту”.

den gevonden word, fòû en ’wz'ldeîzf)‘ hetfel‘ve ook metgeloo‘uen ,‘ daar OP hy

ben begin- heeft geantwoord, ja, datmend’er vond; doch fy hebben ’tontkend;der.i

halven is daar uit openbaar, dat de Joden van doen aan , haare Affchrifa

ten vervalí’t hebben 5 of ten minlìen datfe doe al afgetreden waaren van den _

Jofèphus Sin die de Lxx Overfetters overgeleverd hebben. Nu dewijle jofephus,‘

тётей" die uit de Hebreeuwfche Affchriften defelve Tijd-reekening en defelve

Iîckéiîihg uitlegging met de Lxx Overfetters doorgaans uitdrukt, en fijn Boeken

д“ 1735; van de joodfchev Oudheden in ’t negen-en‘t’negeníte jaar Chriílîi, heeft

gew” voleindigd; maar Egnatius in ’t jaar cxxr Martelaar geworden is, foo

werd daar uit feet gevoegfaam befloten , dat de Joden _binnen dien tijd,

de woorden en den Sin der Heilige Schriften vervalít hebben. Gelijk me—

de Egnatius regt antwoorde 5 Dat hem jlefm Chri/fus ínßeeíe was van.

de fiei‘vere en опишите Schrift, en darmen hem als den Oranjerie/ler

waarom meerder behoorde te дети/т dan andere Prießen. En wy maaken hier

di‘lîood‘f’. van foo veel te liever eenig ruimweidig gewag , om dat alleen defe verkeer.

ЁЁЁЁШЦ' de reekening, gemaakt heeft dat de Joodfche Religie, nu foo veel hon

derd jaaren in de weereld fland gehouden heeft. En’foo wanneer nu defe

m‘ÎÄ’ÎìÌTÄÂÏ Tijd-reekening te niet gedaan word, ’t geen feer ligt om doen is, foo

'tjodcn- fullen daar met toeflemming niet alleen van Jofephus, maar ook van alle'

‘rlcîènä‘âm de Joden voor hem , mitfgaders de reekening welke de Lxx Overfetters

паслен. overgegeven hebben, geene Joden meer in de weereld overig zijn. Maar

de Heer Simon neemd hier een uitvlugt 5 en meend dat by aldien dejo

(160,233; den de Boeken van Mofes vervallt hebben, fy veel meer ook de Prophe—

носками, tien van Daniel hadden moeten vervalfchen. Doch wie twijffeld daar‘

Еж??? aan 9 Wie en weet niet dat fy felfs Daniel geheel uit het getal der Propheten

‚ï, с ’ hebben uitgewiít? Dit ontkend evenwel de geleerde Man, en beweerd

in feer veel plaatfen dat de Joden een en ’t felfde met de Chriítenen van

Daniel gevoelen , en dat de firijd tuíTchen hun alleen gaat over den Naam.

._Onñcîd Maar indien de шт alleen leid over den Naam, wanneer daar gevraagd

word of Daniel een Propheet geweeít is of niet? foo fal ook dit YCI‘fClHl;

Simonsgc— namelijk of onfe Saligmaaker de waare Meflias geweeíl is, alleen van den

mlm' Naam zijn, en daar en fal niet een eenig gefchil meer in menfchelijke of

Goddelijke dingen overig zijn , daar vanmen niet met groot regt betwiílen

kan , dat het alleen den Naam raakt. Voor welk en hoedanígen Prophe.

ŕtifehen Boek de Joden dat van Daniel houden, dat hebben wy elders

Haatdcr ruim genoeg getoond. En met hoedanigen haat dit Volk tegen defen‘

âËËC‘ÎËÊLk Propheet ingenomen is, is hier uit openbaar, dat daar hy voortijds de

‘van Daniel. middel—rang der Propheten hadde, hy nochtans daar na uit afkeer van

de waarheid, op ’t einde, en als in den agteríten hoek van ’t Hebreeuw—

fche Boek , onder de half-heilige Boeken verfieken is: en fy foudenhem

Решен wel overal en voor eeuwig uitgeroeid hebben , by aldien ’t alleen aan haar

zijn оот- gefraan hadde. Ja dat‘wy ook in defen Propheet niet de geheele Over

{1111221336 íetting der Lxx gelijk die der andere Heilige Boeken, maar alleen de ор

Lnот- gepoetíte van Theodotion hebben , ‘fulks is ons alleen van haare quaade

fègitnrghlê“ parten overgekomen.

lgSockvan Hier na beroept fig gemelden Schrijver op het Samaritaanfch Affchrift; ’

штампе: en op dat hy ons gevoelen befchimpen mogt , fegd hy dat het Hebreeuw—

fuivcr cn

hun. fche Boek , aangaande de Jaar-reekening der Aard-vaderen , van het Sama-’

‘ п—
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ritaanfch Affchrift beveiligd word. Maar nademaal tuíTchen die beide

Boeken foo grooten verfchil is alsmen fou konnen bedenken, foo ver

wonderen wy ons niet weinig dat hy fulks fchrijven durfd. Indien hy de

bewijs-reden hier van daan neemd , dat beide Boeken een korter reekening

bevatten, dan de Lxx Overfetting aanbrengd , foo beveiligd hy feer

wel onfe reden 5 want het kan ligt openbaar worden , dat beide die Vol

keren, foo joden als Samaritaanen, om datfe Chriilus niet erkennen

wilden , de Tijden verkort hebben. Doch om dat fy niet alleen de Chri

Ilîenen, maar ook elkander van ouds onderling plagten te haaten , foo

hebben fy felfs in de vervalfching haarer Boeken, verfcheide wijfen ge

bruikt. Еп alhoewel fy verre van malkander afgeweken zijn, foo brengd

niet te min defelve verfehilligheid der Hebreeuwfche Boeken , groot nut

aan , om te beveltigen dat de LxX Overfetters de waarheid hebben voor

geileld. Daar na fegd hy, dat Africanus , Eufebius en Syncellus wel de

verfelieidendlieid der Leiing aangeteekend hebben, maar dat fy feer verre

van onfe meenin e zijn verfchoven geweeů , als die daarom denjoden , of

Samaritaanen de Énette van vervalfching aangewreven hebben. Maar mogt

men vragen, wat zijnder veel woorden noodig , daar de verfcheidendheid

het Feit felfs toond , en niet een toevallige , maar een openbare vervalfchinge

influit? Men [telle dan defe reekening foomen wil, de mifdaad fal altijd

op de Lxx Overfetters, of op dejoden komen. Еп nademaal de Ilellinge

der Lxx Overfetters Aop feer veel en fekere getuigen, ja daar-emboven

op de toeltemming der Oude joodfche Synagoge llteund 5 doch de korter

Tijd-reekening niet een eenige getuige heeft die ouder is dan Aquila; foo

foude het waarlijk een bewijs van een feer ongelukkig oordeclzijil, indien

men voor foo opentlijken bewijs, niet en wilde iníijnoordeel waggelen.

Evenwel dwaald R. Simon, wanneer hy hem beroept op de voorgemel.

de Schrijvers, als of fy de joodfche vervalfching niet gekend en hadden.

Africanus en uit hem Syncellus beveiligen opentlij'k , dat de Hebreeuw..

fche Boeken niet over-een en komen, en' veel wanfchiklijkheden begrij

pen , welke hy eerlt verhaald , en daar na. inronde woorden daar byfet , dat

billik alle Tijd-reekenaars de Overfetting der Lxx Vertaalers navolgen ;

als dewelke gemaakt is, eer de Hebreeuwfche Affchriften voorquamen en

vervalil: wierden. Ja hy en fegd niet alleen in defe plaatfe, maar ook

elders klaar genoeg dat de Getallen der jaaren in de Hebreeuwfche Boe
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Grickfc
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ning dcr

Lxx boven

die der Нс

brccuwfchc

Tex: tc

Rellen.
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ken vervalit zijn. En aldus gevoeld ook Origenes van veel plaatfen die de _

Joden met voordagt bedurven hebben.

In de volgende Hooftllukken brengd Richard Simond eenige {taaltjes uit

de Overfetting der Lxx by, daar van hy meend , datfe fomwijlen in ge.

milt, of ten minlten den Sin niet alte welvoegfaam en net vertaald heb-Y

ben 5 niet tegeníìaande hy defelve Overfetting noclltansinfeer veele plaatf

fen prijfl. Doch wy lien daar in dat hyfe dikmaal van dubbelíinnigheid

en onfekerheid berifpt; maar tot fijn ongeluk: want om dat hy de He

breeuwfche woorden felfs niet en heeft durven van dubbelfinnigheid be

fchuldigen , fchoon datfe waarlijk foo zijn , foo moeten wy lijn berifpen der

Lxx Overfetters alleen voor een bewijs van haare goede en getrouwe Ver

taaling houden. Van de refle houden wy, dat hy feer weinig in ’t Grieks

fou moeten ervaren zijn, die niet en fou weten, dat R. Simon om fijn

berifping over Genefis 3: I4., 15. en Kap. 4.: I6, 26. en Kap. 6: I4.. все.

en Pfalm 22: `2. en weinig andere, voor te brengen , t’eenemaal vergeefs

gefweet heeft. Еп of het andere al gelukkiger van de hand gefchoten is ,

laaten wy alle, die diep in de Griekfe egíHebreeuwfche TaalkundcleDinge
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boord zijn, geern oordeelen. Wy prijfen egter noch des Mans beleefd

heid daar in, dat hy defe Overfetting feer hoog agt; en niet van die

bende is, welke daar gevoelen, datfe uit het Werk-huis van den Satan

voortgekomen is. Niet anders voorwaar als ofdie fchrift , welke Chriitus

en de Apofielen ons agtergelaten, en met haar voorbeeld aangeprefen

hebben, den Duivel tot een Autheur kon hebben. En betwiiten defe

menfchen de faak even foo, als of het flegts door een flaaffe en God‘

vrugtige verootmoediging gefchied waare, dat Chrii’tus foo een quaade

en dwaalfieke Overfetring toegeílaan hadde. Maar weg met defe God

vrugtige flavernie en dit verbond met den boofen Осей: men fou ligter

een gantfche Steenrots met de hielen omver fmijten ‚ dan datmen in defe

Heilige Overfetting yts onregt gefchreven , of quaalijk vertaald foud

vinden; alleen de menfchelijke Schrijf-fouten der Boek-uitfchrijvers, die

ook alleen tot de Heilige Boeken door Gods toelaating konnen ingeflopen

zijn , uitgefonderd. Hierom en heeft het noch Hieronymus noch ymandan

ders tot hier toe wel gelukt, wanneer fy yts onregt vertaald in de, Over.

fetting der Lxx hebben gepoogd aan te wrjfen: ’t geneWy genoeg hebben

getoond, en als ’t den nood vereiít, foo fullen wy het eenmaal breed ge

noeg uitvoeren. Derhalven en moet d’Heer Simon niet onverduldig zijn,

datwe in fijn oordeel over de Lxx Vertaalers niet en ruiten. Ook en moet

hy niet meenen, dat wy de waarheid verlaatende ons geheel na fijn en—

kel goed-dunken fullen fchikken. Hy dwaald boven maten feer, wan

neer hy lgevoeld dat het met ons gedaan is, en een middelweg voor

fchrijft, namelijk, datwe de Lxx niet meer dan andere Overfetters toe

eigenen moeten; en dat, om dat fy foo wel als andere hebben konnen

dwaalen. Doch dit gefchil behoord íoo lang {til te zijn, tot dat het klaar

en openbaar is, dat fy fekerlijk gedwaald hebben. En dit fal als dan eerfl:

gefchieden, wanneer hy de getuigeniíTen van Chriítus en de Apoíl’elen ,

uit defe Overfetting genomen, fal befpotten, en betoonen, dat alle de

oude Joden daar de Spraak doe noch van overig was, geen Hebreeuwfch

gekonnen hebben. Voorwaar indienmen letten moet op de waarheid,

foo moetmen met de twijff‘elaars niet de middelweg inflaan, maar den

regten Koninglijken Voetpad houden: en die fullen wy dan ook houden ,

wanneer. wy in de voetflzappen van de Saligmaaker Jefus en fijn Apoilelen

tredende, ook defelve Overfettinge volgen ; welke fy als de eenige wet

tige en getrouwe gevolgd hebben: die anders doet, foekt als een fwer—

ver na het voetpad, ‘daar het voor fijn neus ligt. Onder de dingen die

van eenerlei geflagt zijn vindmen een middel, maar tuíTchen goede en

quaade Overfetters , en tuIÎchen Chriilus en der Rabbinen Mefiìas , een

middel te willen foeken, is t’eenemaal uitfinnig worden. En overmids

foo wel in onfe als in de voorige eeuwe foo veel Overfettingen uitgegaan

zijn, welke nochtans de feer geleerde Simon billik verdoemd: wat be

hoefdmen dan noch de dwaalingen te vermeerderen, en nieuwe uitleg

gingen teverfieren‘, of een nieuwe Overfettinge te maaken, dewijlwe

de waaragtige hebben, gelijk ons Chriítus felfs toond. En al en hadden

wy foo grooten getuigenis niet, foo doet egter de waarheid defer Over

fetting iig met foo klaare bewijs-reden op, dat een wijs Man diens ge—

moed met geen nieuwe Joodfche voor—oordeelen befoeteld is, hy wil of

hy wil niet, moet bekennen , dat noch de woorden noch den fin beter of

getrouwelijker hadde konnen gegeven worden, dan van defe Overfetters

is gefchied. Ook en moet fig niemand daar aan í’tooten , of wonderlijk

dunken , dat na foo veel y verloopen eeuwen eenig verfchil in de Lefingín‘

ge—
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gekomen is 5 maar men moet fig veel meer daar over verwonderen, dat

aangemerkt de handen der Boek-fehnjvers onvermijdelijk flibberagtig m ‚с

zijn , en ligtelijk millen konnen 5 dat feggen wy , na verloop van twee mm)“.

of drie diliiend of meerjaaren , een foo grooten faamenítemming tuíl‘chen куют

de Griekfe en d’Hebreeuwfche Boeken behouden is : hoedanigen behoude- ‘ Oum'

nis men naauwlijks vind onder de Affehriften , die flegts federd weinig hon

derdjaaren zijn begonnen voortgeplant te worden. En foomen vraagd , wat

voor getuigenifl‘en der waarheid in de Hebreeuwfche Boeken overig zijn?

Daar zijn tegenwoordig Lxx Priefiers, en even foo veel getuigen alfler

Overfetters zijn. Hierom , indien wy nieuwe Overfettingen der H. Sehrif

tuur willen inl‘tellen, foo laat ons defe Leidsmannen volgen die alleen птенец,

den regten weg aanwijfen; want wy dwaalen van de waarheid af, foo

_dikwils als wy van defelve afwijken. Het Hebreeuw‘fche Boek is Prom, wil heb—

en ten halven deel verminkt, gelijk de Rabbinen felfs toeflaan , om dat bc"

het fijn fekere of waaragtige Klinkers niet en heeft. En al waaren Ту noch vomus

voor handen ‚ foo en kan egter niet een foodanigen Overfetting daar uit тш‘д d“

rncn uit het

gemaakt worden , om dat het vermogen der woorden, en het grondige нськшы

verfiand des Sins, gantfchelijk is uitgeveegd. De Joden felfs en ontken- gml'ìfm.

nen ook defe fwaarigheid in het overfetten geeníinds5 en daarom verwagten :effing

en roepen fy om haaren Meílias‘, op dat hy kome en haar het geflotene en ka“

í’tomme Boek opene en doet fpreken: op datfe alfoo haare Propheten mo 
ten lefen en verfiaan. Maar wat voor een ílaapfugt ofuitfinnigheid heeft ons,A ММ:

wy die den waaragtigen Meflias erkennen en de ware uitleg der Goddelijke

uitfpraaken hebben , doch betoverd 5 dat wy den fekeren Leidsman verlaa— “суете

tende , de blinde \Vegwijfers gelooven 5 en van die welke God van overlang :il:

geheel en al het verl‘tand benomen heeft, de verklaaringe der H. Schrift Lv; От—

ootmoedig af-bedelen? God heeft eertijds den Propheten, en ’t Oude gëflng'ol'

Prieíterdom fijne uitfpraaken toebetrouwd; maar na dat door de Lxx Hum

Overfetters en de Apoítelen , de erifenifl‘e der Woorden Gods, overge— ísbgdäflflá

gaan is tot de Heidenen 5 foo is tefl’ens alle wetenfchap en verltand midden vînrâc‘j‘ï“

uit het Jodendom weg genomen en aan de Heidenen overgeleverd, gelijk ¿ehn y? de

de Propheten voorfcgd hebben. Indien dan de loden haare Heilige Boe- Будда“

ken veritaan willen , foo moeten fy van de Heidenen , die weldaad die l‘y gun“

hun eertijds overgegeven hebben , wederom af-eifchen. En defe fullen ook

’ williglijk wederom geven, en de joden geem deelagtig maken van foo Пете"

een heilfaame bylage die beiden is toebetrouwd geworden. Want waarli‘k Î‘ÏÊÎW“
gelijk eertijds de zaligheid gekomen is van de Joden , alfoo fullen ook dÎ‚H‘CÎi,-sgc

nu de Joden behouden worden door de Heidenen , als den welken geene äfhâfffi'î"

andere toevlugt der zaligheid overig is , dan dat fy haar begeven tot de Kerke „Én ‚ 5; c‘

VvanA Chriitus , en daar in leeren de verborgentheden Gods, welke haare çhfifìfnm

Voorvaderen eertijds den Heidenen overgeleverd hebben. _ ЁЖ???

De redenen dan die onfen geleerden Man bewogen hebbente meenen, bc‘íslm

datmen een nieuwe Overfetting behoorde in te itellen, welke met het Орта:

Hebreeuwfche Boek naauwkeurig over—een fou komen, zijn t’eenemaal gronden y

dcfelve, welke eertijds Hieronymus, en nu feet veele Chriûenen, om

het felfde te doen, hebben beweegd; te weten fy oordeelen, datmen nieuweo

elk een in fijn konfiî dien hy oeffend, behoorde te gelooven 5 en foo wil- äffíï‘l'g

len Ту ook datmen‘ de Rabbinen, die haar gantfche leeftijd aan de Hef l °

brceuwfche Taal belteden ‚ haare geloofwaardigheid niet en moet ontrek—

ken. Laat het zijn feggen (у, dat (у veele dingen verfieren , egter liegen

{у niet altijd. Maar wie is doch ooit foo leugenagtig geweeflî, die ook

niet wel door toeval en‘altemet en felfs by ongeluk de waarheid gefproken

X 2 heeft З



164. Voorr-Bsnsmszns тот пи BYBELSCI-ÌE Штамп.” п. Bock;

vom“s heeft? nochtans agten wy de waarheid in de Rabbinifche Schriften foo

houdhdëd een vreemde faak te zijn, datwe tot noch toe niemand gevonden hebben

‚‘ÎÎ‘ÈÄÎ die defelve daar heeft konnen uithaalen’. Want al foekt menfe door en

дата“? door men fal niets vinden als ’t verlies van den tijd. Ja daar word foo

’ grooten onwetentheid,’ en Barbarie, en ruimen aantal veriieringen en toebe:

Schrifœm reidfelen tot nieuwe leugenen in haar Schriften gevonden, dat’er niets'

waaragtiger is dan ’t gene de Schimp-digter van haar fegd:

‚ De jood verkoopt jèer mild

J' Droomen ‘voor‘ klein Geld, boe dwaas datgy ’s ook wild.

  

щади: Мааг indienmen de Joden in eenig ding behoord te gelooven , waar

Ëîï'aî" om en gelooven wy haar ook hier niet in, als fy felfs beveiligen, dat de

Ьаагоогд Hebreeuwfche Taal vergaan is , en dat fy over de gantfche Aarde ballin—ì

{ЁЁЁЁЩ' gen gemaakt zijnde, het Hebreeuwfch nu niet meer en verllaan? Dus

vergaanis. word’er dan te vergeefs gefegd , darmen elk in fijne koní’c behoorde

Hogg@ te gelooven; want loo wy ons tot die keeren , welke opentlijk bekennen

h“ dat fy felfs niet en weten ’t gene fy leeren, foo fullen wy alleenig dit be;

houd met vorderen, dat w haare dwaalingen indrinken, en met haar aan een en de

felve onwetentheid deelagtig worden. En fchoon wy hier de waarheid
n fchrijven, egter en ontbrekender geen ge—agte noch feer geleerde Man—

Verkeerde nen, welke daar noch vechten en firijden voor de Rabbmifche Schrif—

ЁЁШЁ: ten, als of defelve feer veel tot het regt verfiand der Heilige Schriftuur

Осада- konden toebrengen i en datmenfe daarom ook neerílig moelle hooren en in—‘

ma" fien. En op datmen iig des te meer verwonderen en fren fou hoe diep ook de

Rabbijnfche dwaalingen , degemoederen van fommige Chrifienen heeft in

genomen, foo behoefdmen alleen aan te merken, dat het in defe onfe

Eeuwe niet aan Mannen gehaperd heeft _‚ dewelke felfs over de Euangelien ,

Rabbinifche verklaaringen gefchreven hebben 5 wringende en draajende

daar in by na alle enkele woorden, niet na de Griekfe, maar na de Rab-`

_ _ binifche fpreek—wijfen: ook brengenfe uit den Talmud eenige Ceremo-I

vääâfd'cln nien en gewoonten voor den dag ‚ op welke Chrifius en de Apol’celen fouden

vermaar- geilen hebben. Voorwaar de Republijk der Chriflenen fou onfes agtens ,

’ Ègtlíc‘; fulke Overfetters en Geloofs—befchermers veilig mifl‘en konnen. Want als

lcn,dican— men de fulke haare Euangelifehe verklaarin en wel шнек, foo en zijnfe niet

‘Ëëi’äf‘; Grieks, maar Hebreeuwfch; en men heeêt reden om’er uit te befluiten,

bracing datfe noch Grieks noch Hebreeuwfch verllœn en hebben. Doch wat aan

äfîjoîîag- gaat eenige gebruiken en Ceremonien , foo weten wy ook dat de Rab.l

g ‘ binen miíl‘chien met geen minder neerfiigheid de Euangelien lefen dan

Volg? de Chriflzenen 5 want of fy fchoon Chriflus niet aan en nemen, nochtans

‘(Î’j ‘ät ï pluimen fy de Ceremonien der oude Hebreen uit de Euangelien en Apo

’ дёпчссс ílolifehe Gefchiedenifl‘en , en brengen die over in haare Verklaar-boeken.

ждёт“ Wanneerdan de Chrif’renen defe Ceremonien lefen,` foo vergaderen fy defel

«le Euangc’ ve op , als Edel-gefleenten, en meenen wel degelijk dat de gedagtenis derfel—

he” “Pm ve van de Rabbinen is bewaard geworden uit een langdurige Overlevering

DeMy van hand tot hand.’ Daar het nochtans feker is, dat’er geen Hebreeuw

biigìtcfhe fche of Rabbinifche Schriften overig zijn , die onder zijn dan de MrsNa

Íîbfjcff“ en den TALMUD: foo dat’er felfs een ruimte in haare Schriften open Praat ,

geen VOL van Artaxerxes tijden af, tot op die des Keifersjuí’riniaan: tufl‘chen welke on

trent duifend Jaaren verloopen zijn: Van welke tijd fy niets of weinig

«r dan de fekers hebben , datfe felfs met leugenen voor goed en gangbaar {toffeeren

,If-ging* konnen , gelijk Morinu-s wel heeft aangemerkt. Derhalven indienmen

weg. neemd , ’t gene fy uit de Euangelien ‚ uit Ariílœus , Philo, Jofephus

— en
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"en de Jaar-boeken der Heidenen te gaar gefleept hebben , foo falder geheel

niets van die gantfche tijd in haare Gefehriften overig blijven, dan ’tgc

ne enkel verfierd is. En foo’er al yts waaragtigs in haare Boeken gevon- Humm

den word van Rabbi Alm-A , HILLEL en andere, dat hebben 1y alles bïd°f°d°n

Van Origenes 5 en voornamelijk van Hieronymus5 waar van in denTal— 32„311Î

mud dikmaal gerept werd. En fonder defe fouden fy felfs niet eens de FĲI“ "1

voorige naamen weten. Want waar van daan fouden het defe ellendige men- dâthêb‘jìì

fchen gehaald hebben, daar fy doch geene Schrijvers van die tijden heb- Îfilfsîa‘!

ben , en dat’er in haare HiProrie foo een groote kloove openf’taat , datfe met „Ínŕhnůc“

geene vonden , noch Brieven noch Regiflers , noch yts anders dat tot aan

‘de Daaden haarer Voor-ouders reiken kan , kan aangevuld worden; Ja by al

dien de Gedenk—boeken der Heidenen , en door die welke onder de Volken

in Chriíhls geloofd hebben , niet behouden en waaren , de Naamen van Mo—

fes _', ofAbraham en fonde niet eens meer overig zijnzja fy {ouden denjoden ‘‚

Samaritaanen en Saracenen 5 alfoo onbekend zijn, als de Inwoonders die _

midden in Brafilien leven. Gelijk mede fijn toevlugt te nemen tot mon- ‚D? W“—

delinge Overleveringen , niet anders en is dan opentlijk fot zijn 5 en fy ËËÉÊÎÊ,‘

worden felfs van de omfigtigi’te Rabbinen verfoeid. Nochtans en feggen “Ритм"

wy dit niet, om datwe de Rabbinen geheel willen agter de bank gel'me- äïínärdîl’

ten hebben, maar wy prijí‘cn het onderfoek derfelve veel meer aan, en 15050"?

houden veel van die welke haare Schriften te raade nemen. Doch niet катят ‚

om dat’er yts fekers uit te haalen is , maar om dat valfche onderltellíngen; ¿mfg?

fomtijds tot de kennis der waarheid niet alleen nut, maar ook dikmaal аута" ..

noodfaakelijk zijn: gelijk die gene weten die in de Meet en Rekenkoníl ‚Îcncîîîgbl

eenigfinds gevorderd zijn. De deugdelijkheid der waarheid is wel groot, датой:

doch fy werd te mets door de boosheid der menf'chelijke poogingen, ю ш"

twijffclagtig gemaakt, of t’eenemaal overflulpt. En op dat ons dit niet ‚Middel

en overvalle , foo moetmen defelve reden en defelve weg inflaan , die de

Voorfigtige Regters gewoon zijn in te gaan; namelijk de getuigen van handelen.

beide partyen, toelaaten en onderfoeken. W'ant dewijl de waarheid al—

tijd eenvoudig en met haar felven ítandvaltig is 5 en de quaad-aardigheid

‘van haare beítormers , naauwlijks door eenig fekerder behulp—middel be

trapt word, dan wanneer fy verfcheide en dikwils onderlinge tegenltrij

dige ~getuigeniffen bybrengen 5 foo fal het fekerlijk gefchieden dat aldus

de waarheid fal zegenpraalen: want hoe veel meer onregtveerdige en

valfche getuigen gehoord worden, foo veel meer ligt werd’er opgeíleken ,

om de valfehe getuigeniffen te konnen ontdekken. Wel aan laat dan de

getuigenifl‘en van beide de partyen voor den dag komen. Die voor de warg@

waarheid der oude Overfetters getuigenis gegeven hebben, zijn eerílelijk ä‘ê'äïlrc“

de Lxx Vertaalers felfs , de meeíte onder malkander over-een komende, overa-ning'

en in de Hebreeuwfche Spraak die doe noch gebruiklijk was , feer ervaa- hĳ“

ren: alle oude Joden die foo wel in Syrien als in andere Landí‘chappen’

woonden: daar na ook Chriílus en de Apoítelen en de volgende Syna

gogen der oden tot op de tijden van Aquila: eindelijk heeft de gehee-

le weereld in defe Overfetting toegeílemdj en daar en wierd niemand

gevonden die daar tegen durfde kikken. Indienwe nu defe getuigen te

erde brengen, beneffens die gene die daar tegen Pcrijden; en in ’t aan

hooren van die beide uitíluiten , de Rabbinen die lange na de voornoem-l

de getuigen geleefd hebben, als mede haare Leerjongers Aquila, Sy

machus, Theodotion en alle Vyanden der Chriflenen , in de Hebreeuw;

fche Spraake alfoo onwetende als haare Meellers 5 foo falder alleen Hie

ronymus in de geheele Oude Kerk свёл-13 zijn , die hem van de JOdIim

3 ее
В
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liet verleiden, om van de bot Overfetters af te wijken, en een nieuwe

in te Hellen. En die Origenes ook hier onder tellen, voorwaar die mi(

fen grootclijks, ‚als die doorgaans betuigd, dat hy aan de Gverfetting

der Lxxvalt houd; en dat hy deJoodfche verklaaringen alleen ten dien op

ligt in fijn Tetr‘apla en Hexapla gevoegd heeft, op dat de Chriitenen

{ouden lien, hoe de joden na de tijden van Chriltus , de H. Schrift ver

klaaren: Waar voormen mede de nieuwer Chriltenen, die ook felfs te

gens de Lxx Overfetters den mond durven open doen, en daar—emba—

ven noch willen aangefien worden voor fcer kundig in de Hebreeuwfche

Taale , daar fy haare Meeflers de Rabbinen volgens haar eigen bekente—

nis niet en verllaan, behoorde te houden. Nu vraagen wy , indien defe

getuigen en defe Overfetters onderfogt en vergeleken worden met de

eerlte , water voor een fekerder bewijs-reden kan gegeven worden om

de waarheid uit te haaien, en de valfche befchuldiging den mond te

fnoeren , dan de over-een-{temmíng van defe, en het onderling verfchil

der andere Overfetters? ÑVaar-lijk daar de waarheid is daar is ook Een

dragt ; doch de Tweedragt is het fekerí’te teeken van de leugen, En om

hier Hieronymus voorby te gaan, die als den eerí’tcn der Chriílenen,

met fijn Rabbinifche Overfetting te maaken , andere om het na te doen

als een Vaandraagcr is voorgegaan, foo zijn miíTchien daar na van dejo;

den en Chril‘tenen , duifend Overfettingen gemaakt, en nochtans falmen

in foo groot getal geene vinden , die met een andere, in woorden of in

fin, over-een—ltemd; Ja daar is naauwlijks een die Iig maar inbeeld yts

in de_ Hebreeuwfche Taal gevorderd te zijn, die de H. Schriftuur niet

op duifenderlei wijfe wringd en draaid. En al zijn fy bereid alle en yders

uitleg aan te nemen, foo word nochtans den fin der waarheid welke ons

Chriflus geleerd heeft, met gelijken gemoede verfoeid. Sommige durven

met de Rabbinen ‚Valt-{tellen , dat den {in der H. Schriftuur veelvoudig

is, en datfe wel Lxxrr of meer aangefigten of fin-beduidingen lijd. In

dien dit waar is, foo moetmen nu ook feggen, dat de Heilige Boeken

niet meer een eenig enkel Boek oflichaam uitmaaken, inaardat wy nu foo

veel Heilige Schriften hebben, allfer Overfettingen zijn, en niet alleen

twee—en—t’í’cventig, maar oneindige. Maar by aldien alle dubbelfinnige

reden in ernlh'ge dingen ‚ by alle Volken voor ondeugdelijk gehouden

word, wat fahnen dan eindelijk van defelve oordeelen, welkers Spraake

foo feer twijffelagtig en dubbelíinnig is, datfe niet alleen een tweevoudi—

gen, maar ontallijke finnen begrijpt? Soudemen die niet vooron—ervaren

en dwaas houden, die een Grieks of Latijnfch Schrijver wilde verklaa—

ren , en in alle enkele plaatfen foo veel meeningen verfierdc als thans de‘

Heilige Schrift, van de Overfetters verdeeld word? En nochtans drin—

gen eenige daar op, en beveiligen dat de Hebreeuwí‘che Taale van foo'

da’nigen- aard is, en daar toe gelegentheid verfchaft. Indien dit foo is,

foo wilden wy wel weten , hoe de Oude Hebreen eertijds met malkander

hebben konnen fpreken , en d’een den ander onderling heeft konnen ver

ítaan. Lieve God ,‘ laater doch ten miníten een maate in ’t liegen zijn,

en de Chril’tenen eenmaal ophouden, van op fulke Ioodfche fabelen te

betrouwen: want ook die gene behooren Chtiítus en d’Euangelien meer

te gelooven , dan de Vyandcn der waarheid, welke het Chril'tendom

poogen te beveiligen uit den Talmud en de Rabbinifche Schriften.. En

d’I—le’er Simon behoorde ook af te laaten om een nieuwe Overfetting‘der

Heilige Schrift te fineeden , even als of ’t noodfaakelijk was, dat’er een

fuiverd‘er en opregtet Schriftuur ingevoerd wierd , dan die is, Welke

‘ ’ ‘ Chriltus
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Chriftus en d’Apol’telen ons overgeleverd hebben. Indien hy meend dat

wy niet kennis genoeg en hebben van de Hebreeuwfche Taale, en daar

om onfcn goeden raad niet en wil aannemen , foo fullen wy hier in met de ge

leerde Rabbinen geerne onfe onwetendheid bekennen : maar agten onder-en- Всшяояпд

шПсЬеп dat het gene wy daar in gevorderd zijn, genoeg is , om ons niet van d‘Ëcc’Ë

te laaten bedriegen , van de gene die daar meenen datfe ervaaren genoeg

zijn in een doode en onlangs verdorven Taale 5 en haar bemoejen om ons gevoelen.

de verbalterde en verfierde Taal der Rabbinen , voor de waare , wettige

en oorfpronkelij ke Taal der Hebreen in de hand te floppen. En by aldícn y

mand hier maatigheid veteifcht, en meend dat wy met al ten grooten

eenzijdigheid aan de kant der Lxx Overfetters hellen ; foo bekennen wy die

misdaad, by aldien men het een misdaad mag noemen, wanneermen be

mind ’t gene feer goed is; of dat de alten grooten liefde voor de waarò

heid , ook voor een ondeugd mag te Boek gefet worden. Och dat d’I—Ieer

Simon hem doch niet tot ichrijven begeven hadde, met een gemo'ed dat

van de Rabbinen ingenomen was, en hem onthouden had, van ’t geen

hy by brengd , aangaande d’onfekerheid van ’t Oude Tefiament; daarin

hy even doed, als den ~jode Spinofa , dien hy nochtans billik verdoemd ; _Spinofaiu

als een Ongeleerdeu , die met al te ydele bewijs—redenen by na alle de ta‘iïoéï.’ `

Boeken der H. Schriftunt haar Autheuren ontneemd, aan welke fy van mld.

Ouds en altijd toege-eigend zijn. Maar alhoewelde maatigheíd een {choo

ne faak is in de onderhouding der vriendl‘chap en alle pligten die de .

menfchelijke faamenleving betreffen; nochtans waarde onregtvaardigheid waarde

d’overhand neemd, en de waarheid vertreden en bedolven werd, aldaar шитьём

word de matigheid billik verfoeid. Die de boofe niet genoeg en haat om“

bemind de goede niet. God vereifcht yver en ernít, en hy bemind niets

dat middelmaatig is; en daarom werd’er van Chrií’tus in d’Openbaaring

gefegd, dat hy de laauwe uit lijnen mond fpouwd. Doch foo ymand met

onfen Schrijver meend, dat defe onfen ernfi: niet en is na \Vetenfchap of

waare Wijsheid, gelijk den Apoflel fp’reekt, en dat hy daardoor, d’he‘

dendaagfche Rabbinifche Wetenfchap verfiaat , foo gevoeld hy regt: want

wy en volgen niet de Rabbinen , maar] efus onfen Meelter д en beruiten in de- МаппсЩ

felve Overietting dien hy heeft goed—gekeurd. En foo ymand meend dat vïlicvdâllius;

onfen Meflias hier in gedwaald heeft, die mag met de Rabbinen , ook

den Rabbinifchen Meflias verwagten.

En alhoewel wy meenen, dat dit genoeg kan zijn om de Lxx Over‘

letters te befchermen, en de hartnekkigheid. van fommige te vermutwen:

nochtans nadien ons te defer Ilond een Gefchrift ter hand komd van een feer Нет Wind

geleerd Man, onder d’Engelfche genoeg bekend; vervattende een Rab‘

binifche en Talmudifche uitlegging des eerlten Briefs aan die van Corin- от dm

then , met een wonderlijke en een Chrilten onbetaamelijke affcheiding van ЕЩЁ?"

de Lxx Overfetters : 500 meenen wy dat het niet te wijd buiten den omtrek miî’c‘nd‘

van ons voornemen fal gaan, indien wy ook yts daar van feggen; op

dat onfen opmerkenden Lezer fie , wat voor vrugten de Chriltenheid uit

de overmaatige lefing des Talmuds weg draagd: Ja in wat voor verwer— Mísflag

de en on-oplosbaare futfel-knoopen en draai‘kolken fy haar in werpen; #Cn `

welke de Rabbinen , dat zijn de Vyanden van ’t Euangelium , tot Vet— ш: dÈRÎb.

klaarders van ’t Euangelium maken. En alhoewel ook íelfs het Opfchrift bine" P°°‘

des Boeks ons verbaasde, en toefchijnd dat ymand minder fou misdoen, ci"

die uit den Alcoran, dan die uit den Talmud d’Euangelien verklaarde;

foo heeft ons dit nochtans boven alles met verwondering bevangen , alswc

verflonden dat daarin, den Talmud niet alleen boven Philo, Jofephus

en
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en alle Oude Joodfche Schrijvers voor die д maar ook felfs boven de Euanò

gehen het Opper—gefag gegeven word 5 en dat niet alleen in d’uitlegging

der H. Schriftuur , maar ook in de dingen der Hií‘torien , waar van een

gedurige faamenhangende volg—reeks van ontwijffelbaare gedagtenifl‘en by

die Schrijvers overig is, welke alíl‘e gefchieden felfs Tijd-genooten daar

van zijn geweef’c, of daar aan korts geleefd hebben: daar in ’t tegendeel

de meePre faamenrapers des Talmuds _y ten minilen duifend Jaaren laater

ветвей zijn‘ Ja die niet alleen in de vreemde, maar ook in haar eige din-"

gen foo onervaaren zijn geweeí’c , dat’er nergens foo grooten onwetentheid

noch Barbarie dan in haare Boeken op veele plaatfen voorkomd. En noch

tans vermoeid fig defen Talmudifchen Verklaarder wel dapper, om uit die

blinde donkerheid , de Schrijvers van ’t Nieuwe Teitament groote hulpe

toe te brengen: niet anders voorwaar, als of het Euangelifche ligt klaar

der wierd , wanneer het met de Rabbinifche nevels bcfwalkt wierd. j Wy

flaan noch over het gene hy heeft van de Tien Stammen Ifraels‘, diemen

van over de twee duifend jaaren gefogt heeft en altijd te vergeefs foeken

fal; welke hy uit den Talmud voort brengd, en befchrijft de Steden,

Plaatfen en Zee-havens , daar gelijk hy fpreekt _, het fuiver bloed der

Hebreen , en de hoope Ifracls noch ’t Gebied voeren , en voeren fullen ,

tot dat de Meflias komd: welke volgens derjoden geloove , uit dit Volk

voortkomen moet, en niet uit dat feer {legt gedeelte’desjoodfchen Volks,

dat Ezdras nagevolgd is , en waar onder den Chrií’ten Meflias is gebooren.

Ook gaan wy voorby fijn uitlegging van de Twaalf Stammen, by den

‚Apofiel gedagt, als of’er Chrií’cenen geweeít waaren voor Chriítus, en dat’er

een bekeering der Heidenen , voor fijne komí’te gefchied waare. Wy en

Willen ook niet naauw doorfiften het gene hy íegd van Petrus, die het

Euangelium den Tien Stammen Ifraels gepredikt heeft, en dat fulks ook

billik en betaamelijk gefchied is, om dat defe Hebreen van ’t fuiveri’te

bloed der Ifraeliten waaren; vail fiellende dat Ezdra-s alleen het fchuim

van ’t Volk agter fig na Ierufalem gefleept heeft. Ja hetfoude vry ruim en

breed uitloopen , indien wy alle fijne beufelingen in ’t byfonder wilden

verhaalen: want hoedanig flegt is dit, dat hy tegens alle oude Schrijvers

ontkend, dat de vertaaling der Lxx Overfetters eertijds in de Synago‘

gen der Joden , van de Oude Hebreen gelefen is; nadienmen met fekere

bewijfen vait itellen kan , dat de Paraphrqfis ofUitbreiding dieJonathan

en Onkelos na haar meening beufelagtig toege-eigend worden , om datfe

die ouder agten, niet boven de feven of agt honderd Jaaren oud zijn.

Doch laat ons befien wat hy van de LXX Overfetters fchrijft. Hy ont

kend datfe foo veel in getal geweeft zijn, doch hy beveiligd onder de

getuigenis van den Talmud, dat het maar vijf Prieíters geweeiì zijn,

welke voor den Koning Ptolomeus Philadelphus , de Wetafgefchreven ‘

hebben i en dat Ariftœus , Arií’tobulus , Philo enJofephus gelogen hebben ,

alífe het tegendeel fchrijven. Hier toe verfchaft hy fig felve een fchoone ge

legentheid , die hy aldus te werk fet: Soo men de ccCch Talenten feid

hy , die uitgeleid wierden om de gevangenen te lofl‘en , toevoegd tot

het beloop des prijs welke defelve Koning verfchoten heeft , om den Tem

pel te herfiellen; en eindelijk daar by doed , de Giften die ontrent Elea

zar en de Lxx Overfetters aangeleid zijn, foo falder ten miniten een be—

loop van duifend Talenten volgens Jofephus en Arifizeus gevonden wor—

den. Hier op fegd hy, dat de geheele Alexandrijnfche Boek-fchat, foo

veel niet gekofl: en heeft: Ja dat de gantfche Jaarlijkfe Tol—fchatting

van Egípten , naauwlijks foo veel heeft konnen opbrengen. Doch diefal

’ oo

   



Ì. Vossw‘s vAN DE Lxx OvERsEn-ING TEGEN RICHARD SIMON. 169.

foo fchrijven , die en weten voorwaar niet wat Egíptcn is , noch hoe groot

de Rijkdommcn van delen Ptolomeus gewecft zijn. Want foo wy defel- Grootm

ve wilden over-reekenen , wy fouden mogelijk wel eenjaarlijks Inkomen

van Vijftig duifend Talenten vinden. Doch om dit geltand te doen, {al .

genoegfaam zijn aan te merken, dat de Koningen van Egipten , alleen .

uit Judea, Coelefyria, Phenicien en Samaria, Jaarlijks Agt duifend Ta- _

lenten gebeurd hebben: en ten tijde van jolephus , Tobias Soon , noch

eens foo veel, gelijk Jofephus leerd. En derhalven moet de mildadig‘

heid van Ptolomeus ontrent de Joden , niet voor al te groot worden aan

gefien; nadien hy haar een groote weldaad fou gedaan hebben, indien

hyfe flegts de Tol-fchatting van twee maanden in ’t Jaar quijtgcl‘cholden‘

had. Daar-en-boven weten ook verflandige Koningen wel, dat het Geld dat

fe aan haare Onderdaanen uitdeelen , op goede Rente gefet word. Doch on

fen Rabbinilt en wil defe mildadigheid des Konings, hoe die ook zy ge.

weeů, geenfinds toelaten, om da t’er in den Talmud geen gewag van gemaakt

en word. Doch wat behoefdmen lig daar over te verwonderen , nadien ook Dchial

de fabelen van Efopus daar van fwijgen. Daar na voortvaarende begind dien

geleerden Rabbiniíl, eenige Talmudifche God-fpraaken , uit te gieten 5 lcnaaîd‘g

en verhaald een {aak die waarlijk nergens beter dan op een Rabbinifche

fcherpfinnigheid pali: te weten , dat defe VijfofLxx Overfetters of Prie- ‘

fiers , de Heilige Boeken niet in de Griekfe Spraak hebben overgefet ,

maar alleen de Wet voor den Egiptifchen Koning Ptolomeus afgefchreven LÏSÎZJÎ‘

hebben : dat is , gelijk hy ’t felfuitlegd 5dat clefe Overfetters de Hebreeuw— femm d.; ‘ '

fche Boeken flegts afgelchreven hebben. Maar gelijk hier ymand billijk fou ‘

konnen vraagen 5 waar van daan en uit welk een werk—huis dan doch de in ‘r He

Griekfe Overfetting voortgekomen is? foo antwoord hy feer‘ gefwind 5

datfe te faamgeraapt is, van ’t jerufalemfche Sanhedrirn5 daar by voe- meusaí‘ge

gende, dat, alhoewel hy fulks alleen gevoeld, hy daar egter groote re

den toe heeft om fulks te gelooven. En foo hem ymand verder vraagd 5 of '

defe Overfetting, nadienfe van foo veel aanfienelijke Mannen is afge--I

daald , niet en is een getrouwe en waaragtige Vertaaling? foo antwoord hy

fonder lig te lang bedenken; dat fy geenfinds opregt , noch waar noch ge- Dude

trouw is 5 om dat alle _de Priefi‘ers van ’t Jerufalemfche Sanhedrim , daar www

in met malkanderen waaren over-een gekomen, en te faamen gefpannen HÊH‘ÏÊÎD.

hadden , om de Heidenen, en andere Joden die onder de Heidenen тат“

Woonden , een ‘valfche en onregte Overíetting der H. Schrift in de han-~ СП‘ШЁЪ.

den te Reken: terwijl fy haar lieten voorltaan, datmen de geheimenifl‘en fîhchí’îìân

Gods , geeníinds aan de Heidenen moeite openbaaren. Vorders dat defe

wel een goede Griekfe Overfetting ge-eill: hadden : maar dat de Prießers om тег тог

dat verfoek te voldoen, hen alleen defe trouwloofe Overfetting toegetaakeld, dîìtiíoäê

en de vreemde Joden en Heidenen , als een pand van opregte waarheid en hand де“:

geloove opgedrongen hebben. Hy fegd ook dat defe Overfetting niet ge- жди“

maakt is na den regel der waarheid, maar met de grootfie liíhgheid te matthij

faamen geraapt, om de Heidenen te bedriegen. Ook meend hy datlnen “Ы“

Iig niet en behoefd te verwonderen over Philo en Jofephus , nademaall‘y Oï’rl‘ild

in defe valfche en bedriegelijke Overfetting ook hebben toegeí’temd, en Ë‘Qllsis‘d“

geen behoorlijke forge voor de waarheid hebben gedraagen, om datfe heiligt“

alleen voor de Heidenen en niet voor de Hebreen gefchreven hebben. gîècmnù ‘

Hierom meend hy behoord men vaí’telijk by den Talmud en de Talm‘udií’ren

te blijven, en dat om defe fchoone reden5 dat fy voor haare Geloofs-ge-ß

noten, maar Philo en jofcphus voor de Heidenen gefchreven hebben.

Doch nadien niet alleen de gemelde Schrijvers de Overfetting der Lxx

vol’
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volgen, maar ook Chrillus en de Apoilelen in ’t Nieuwe Teilament;

en overal met uitfluiting van alle andere, door den mond der Lxx Over

fetters fprcken; foo is ’t ligt de pijne waard dat wy eens bellen , hoe

fehoon hy iig ook uit dit warre-gaaren redden kan. Ну verfwijgd de ge

tuigeniílen en de Naamen van Chriilus en de Apoitelen , en fegd dat de

affchrijvers van ’t Nieuwe Teftament iig foo wat na de zijde der Lxx Over

fetters gevoegd hebben : even als offe andere woorden en eenen anderen zin

onderileld hadden , dan Chrillus en de Apoitelen , of gefchreven of ge

fproken hebben , en datfe op fulken wijs het geheele Euangelium befmet,

en omgekeerd hebben. Dit foo geiteld zijnde fegd hy 5 foo ift den Chri

{tenen niet fwaar geweeíì met Heidenen enjoden te twill-reden. Want met

de Heidenen die in de Hebreeuwfche Spraak on-ervaaren waaren , en al

leen de Griekfe Overfetting te raade naamen, is geheel geene fwaarig

heid geweell': Maar dejoden die daar mede de Грог dreven en feiden, dat de

Woorden en den zin anders in haare Boeken gelefen wierd д dan fy in de

Euangelien bevat wierden, hadden de Chriílenen feer gefwind konnen

ontmoeten, en feggen dat dit de eigenfte Overfetting was, welke haare
Voorvaders gefchreven , en als de waaragtige aan de gantfehe weereldV

voorgelteld hadden om te lefen. En dit meend defen geleerden Man

noch al bedagtfaamelijk gefehreven te hebben uit enkele liefde tot de

waarheid, en niet om daar mede met ymand te twiften. Maar wie is hy

doch die fulke fabelen kan hooren vertellen , fonder te meenen dat hy

onder de Tooneel-fpeelders is? Wy en twijffelen geenlinds of daar zijn

der veele die haar verwonderen over fulke ongefchikte en vreemde ge.

dagten in een Chriften te vinden 5 en Wy meenen datfe die ook billik ver

foejen fullen. Maar die, welke alleen Rabbinen lefen en de Overfetters '

volgen д en welke den Talmud met de Euangelien tefaamen voegen , die

en konnen naauwlijks anders fchrijven of gevoelen. Doch het Chriílen.y

dom had minder quaad te lijden, indien’er ílegts weinige aan defe liekte

krank lagen: maar die Pelt neemd in onfe dagen foo feer de overhand,

dat indienmen Godgeleerde met Godgeleerde wilde vergelijken , datmer

veel meer fou vinden die Mofes en de Propheten liever uit den Talmud,

dan uit de Euangelien fouden willen verklaaren. О dat fig doch ook den

Vader Simon, met defe niet beraaden hadde, noch hem als een mede

makker foo ligtvaardig niet vail gekoppeld had ‚ aan het geloofvan dat gea

waande veríierfel, van de Overfetting der H. Schriftuur, welke van het

geheele `jerufalemfche Sanhedrim fou t’faam gelapt zijn , om ’t gantfche

menfchdom daar mede te bedriegen: dewelke nochtans, gelijk fy ook

Willen , Chriftus en d’Apoflelen genoegfaam onderfchreven hebben. Waar-r

om en feggen nu ook niet fulke, welke haar felfs geern van alle Religie

Ontflaan 5, indien de meeíle Prieůers onder hetJoodfche Volk over-eengeko

men zijn , om een valfche Overfetting der Heilige Schriftuur voort te plan

ten, foo hebben fy ook ligt konnen faamenítemmen, om alle de Heilige

Boeken na haaren lult en believen te verlieren en te vervalfchen; nadien

doch onfen Heer Simon alreede voorgeeft , dat defelve feer veel veranderd

en opgepotíl: is ? Maar indien wy alfoo gelooven , wat fal dan eindelijk onge

fchonden overig blijven , of wat falder als een waarheid valt ůaan, in

dien wy alfoo waggelen en twijífelen in het gene de over-een-{lemming aller

Eeuwen vait geßeld heeft; en dat wy nu niet meer gelooven willen de

Schrijvers die felfs by de gefchiede dingen tegenwoordig waaren? Indien

ООН in eenige Eeuwe , foo wordender in onfe feer veele gevonden, die

fOOdanig in haar gemoed gelteld zijn , datfe niets toe en laaten , dan het

g@

 



I. Vossws VAN na Lxx Ovsasrrrmc TEGEN RICHARD SIMON. 171

gene met haare zinnen over-een komd. Doch daar is niets Heiliger by

d’ongeleerde dan de zinnen 5 en fchoonfe die by na geheel niet en heb

ben , foo bidden fyfe nochtans alleen aan, en meten eens—loefs weg, alle

dingen met die korte maat af. .

Maar gelijk uit veel hoofden veel meeningen voortkomen, en dat’er

menfchen gevonden worden , . die alle droomen en fottigheden , door het ge

tuigenis der zinnen vaíl [tellen 5 foo is de vermetelheid van fulke niet al- Нет _

leen ydel , maar ook dwaas te agten , welke met een geringe, of geheel ЖДЁМ

geene ervaarendheid der Hiflorien gewapend, haar als Regters opwer— dev-hline“1

pen, van die dingen , welkers geheele waarheid alleen van ’t onderfoek der ‘n

getuigen , en veelvoudige kennis, en geenfinds van de zinnen af-hangd. welken@

Egter zijn die gene noch wijfer die de zinnen , dan die de Rabbinen volgen ,

dewijlfe volflagen Vyanden van ons Geloofen van den waaren zin der Hei. nĳgcnm‘cn

lige Schrift Zijn. De zinnen bedriegen wel feer dikwils ‚ nochtans ge- “f‘hmgd'

loofdmen haar veiliger dan valfche getuigen die altijd bedriegen. Sou

ymand wel foo dwaas zijn, dat hy ‚dien geloofd, welke op fijn eigene

bekentenis dat gene niet en verflaat , dat hy by andere met Route kaa-`

ken durfd valt Rellen? Daar zijn feer weinig Overfettingen der Joden in

’t ligt gekomen, en nochtans ifl‘er geene die fy goed-keuren д. overmíds

fy opentlijk ontkennen, dat de Heilige Schriftuur noch kan noch mag вещи;

met een Heidenfche Taal uitgedrukt worden‘ Want nademaal de Heili—

ge Schrift volgens haar feggen, t’feventig en meer bevattíngen of mee— zin agria.

ningen toelaat, foo en kander niet een menfch raaden wat of welken zin 52232:}

de waare zy. Maar wat fahnen gelooven van de Chriítenen die egter den img@

ongeloovigen Rabbinen gelooven, en in de voorige en defe onfe Eeuwe

foo veel Overfettingen uitgegeven hebben, datmenfe naauwlijks tellen ждёт.

kan 5 en die nochtans alle uitgedrukt zijn na het goed-dunken der Rabbinen ;

ofgelijk fy felfs fprekcn , na de Hebreeuwfche waarheid: doch foo feer ver

fchillende , dat К. Simon dergeene goed-keurd; en meend men moet een an—

dere inllellen , die met de waarheid naderofbeter over-een komd , en daar in

Wy veilig beruí’ten konnen. Maarindien men eenige Òverfetting behoorde Dî‘â‘m

aan te nemen ; fegd eens , welke kander beter voortgebragt worden , dan жид“

defe welke Chrií’tus en de Apoí’telen en alle dejoden voor hen gevolgd heb- тест}?

Ьеп? Niet te min dringen fy daar op, datfe dwaalingen heeft en bedrie‘

gelijk is. Maar laat het zijn gelijkfe willen, dat alle de Prieíters derjo‘ getting di“

den over-een gekomen zijn om de Heidenen te bedriegen, dien fy de ¿gfx gc'

waarheid verdonkeren wilden; wie fal dan van de hedendaagfche Rabbi 5‘00 ¿c

nen verwagten, dat fy de Chriitenen de waare zin der Heilige Schrift 191m“!—

ontdekken? Eindelijk, op wat wijfe fullen wy van hun de Uitlegging ЖМЁМ,

der Heilige Schrift begeeren , welke bekennen dat fyfc niet en verl’taan, 31€ng

en welke gelijkerhand beveiligen, dat de Hebreeuwfche Boeken niet „2221518

alleen donker en onder malkander firijdig, maar ook geheel blind en bedrog“!

Rom zijn, en van niemand konnen uitgelegd worden, ten zy mifl‘chien ,

door mondelinge Overleveringen , welke alleen op d’erfgerugten voort- wagt van _ ‚

geplant zijn: waar van fy felfs feggen datfe feer onfeker en flibberag— Ёжик“

tig zijn , en wy daar—en-boven fekerlijk weten datfe ydel en verficrd zijn.

Voorwaar men behoorde fig te fchaamen, d’openbaare waarheid tegen

te gaan ; en foo wy ook noch Chriitus noch de Apoílelen willen gelooven,

laat ons flegts de zinnen gelooven; want die fullen ons overvloedig lee.

ren , dat de Overfetting die gemaakt is , doe de Hebrecuwfche Taal noch

in haar bloei-tijd was, waaragtiger is, dan andere Overfettingen, welk

noch met fig felfs over-«een komen, noch van ervaarc Overfetters gemaakt

Y 2 zijn.
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zijn. Ofte laat ons de Rabbinen felfs gelooven, wanneer fy bekennen

dat de Hebreeuwfche Spraak vergaan is, en de Vokalen ofKlinkers een

nieuw verfierfel zijn. En ten laatíten , foo wy ons niet geheel ongefchikt

en belachelijk willen aanflellen, laat ons gelooven, dat de bevattingen

foo des Ouden als des Nieuwen Teítaments , door de weldaad der Griek‘

fe en Latijnfche Spraaken , op ons zijn voortgeplant5 en dat ook felfs

de Hebreeuwfche Boeken , feer heldere en fekere getuigen zijn van de-‘

fe Waarheid ‚ indienmen alleen de bygefette Klinkers der Rabbinen weg

doed: want indien dat gefchied, foo falmen den felven zin bevinden die

de Lxx Overfetters gefield hebben5 en men fal de Heilige Schrift haaft

van het bedrieglijk blanketfel der Rabbinen afgewafl‘chen fien. Doch loo

ymand ontkend dat de kennis der Heilige Schrift door de weldaad der

Griekfe en daar na der Hebreeuwfche Spraak tot ons overgekomen is, die

toone een andere Taal , of weg of wijfe, die wy te volgen hebben, om

de meeninge der Heilige Schrift te verkrijgen. Het en is gantfch niet

wijfl‘elijk iig te beroepen op de Hebreeuwfche Spraak, nademaalfe ver—

gaan is. En foo daar noch al eenige brokken en kruimelingen van overig

zijn 5 foo zijn defelve door den dienfl; der Griekfe en Latijníche Taal , be.

waard en aan ons overgebragt. Indien ymand de gantfche weereld doorwan

delde en met alle de geheugenifl‘en der Heidenen raadpleegde, hy fal’er gant

fchelijk geene vinden die tot drie of vier honderd Jaaren behouden zijn.

Voorwaar dat de jaar-boeken der Sinefen foo veel duifendjaaren beßaan ,

fulks en gcfchied niet door den diení’t der Spraake, welke foo wel by

hun als by andere Volken onl’tandvaítig is gewecfl: 5 maar—door der Sine

fen Zin—uitdrukkende Schrijf—teekens die de faaken en niet de woorden

verklaaren. Alleen zijn de Griekfe en Latijnfche Taal dit ongeluk шеей

ontdoken, waar van defe van over twee duifend, gene de gedagtenis

heeft van ontrent drie duifend Jaaren. Indien defe twee Taalen weg ge‘

nomen wierden 5 voorwaar daar fou ons geen middel over zijn, om tot

aan de dingen der oude tijden te reiken. Dan en fou’er geen Heétor of

Achillis zijn, geen Ccefar noch geen Alexander, geen gewag van Mofes

of Salomon, geen Oud of Nieuw Teflament 5 Ja geheel geene Konfien

noch Wetenfchappen noch gedenkenifl‘en der voorledene dingen meer

overig zijn 5 en alles fou lang den bodem ingevallen zijn, en niet dan een

Ont-aarde Barbarie gevonden werden: want het zijn alleen de Griekfe en

Latijnfche Boeken, door welk de gefeide dingen voortgeplant worden.

Maar foo lange worden alleen de Konfien en Wetenfchappen voortgeplant ,

als de Spraaken in Pfand blijven, en de Boeken verfiaan worden. De

Spraak der Sinefen is wel niet altijd duurende, nochtans hebben fy ge—

lijkwe gefegd hebben, altijd-duurende Schrijf-teekenen of Zin-letteren ,

en verfiaan de Boeken die by na over vijf duifendjaaren gefchreven zijn.

En van dufdanigen nooit afgebrooken gebruik der Letteren ifi‘et voortge—

komen dat de Konílen en Wetenfchappen, by hun hooger geklommen

zijn dan by eenige andere Heidenen. Maar nademaal de Zin—letteren der

Sinefen niet diení‘tig zijn tot het verfland der Heilige Schriftuure, foo

moeten wy gantfchelijk onfes toevlugt nemen tot de Griekfe en Latijn—

fche Taal, welke weg genomen zijnde, fal te gelijk ook weg genomen

zijn alle Wetenfchap der voorledene dingen. Daarom en konnen wy ons

niet genoeg verwonderen dat in defe onfe Eeuw fommige gevonden wor—

den, die defe Taalen, in welke alleen de geheele gefchiedeniífe der

Oudheid bewaard word, agter aan fetten en veragten , en geerne voor

defelve haare ongefchikte Moeder-taale, die haaí’telijk te niet gaat, wil

— ' len
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len opdringen. Te weten, {у feggen, dat de Griekfe en Latijnfche Schrij

vers meeft in onfe Land—taale overgefet zijn, als welke in ’t Hoo en

Neerduitfch , Franfch en Engelfch vertaald zijn 5 en datwe derhalven de

Griekfe en Latijní‘che Taalen wel miffen mogen. Maar wat dunkt u in.

dien defe Overfettingen geenfinds goed waaren? En genomen datfe in

defe tegenwoordige Eeuw al goed fchijnen, nochtans en fullenfe geen Waarom

ouderdom draagen 5 nadien wy uit on—eindige proeven ontwaar worden,

dat defe Overfettingen alle honderd Jaaren vernieuwd worden , ten zy dat wc'il‘ìg ’

fy in "t Latijn gefehreven worden ; overmids de andere in wat voor Spraaken geagdhou'

fy ook gefchreven worden, naauwlijks de during van het een ofhet ander ‘

honderd Jaar uití’raan. Hierom word Karel de Groot geprefen , die ofuit

liefde tot de geleerdheid, of om liever een Koning der Romeinen als

der Barbaren te fchijnen ‚ de Gottifche, Saxifche, Frankifche en andere

Land-aardfche Spraaken der Duitfchen agter de bankgefet , en te gelijk „Del-a

met het Gebied, de Roomíehe Spraak aangenomen heeft; doende de

felve niet alleen in de Kerkelijke Godsdienllen , maar ook in alle onder- Karcldc

handelingen der menfchen , de voornaamíle plaats inruimen. En waarlijk

foo de Latijnfche Taal niet behouden waar, foo en foude ook Karel de `

Groots Naam niet meer bekend zijn. Daar is geen Volk in Europa dat yts

weet van de dingen die voor drie of vier honderd Jaaren gefehied zijn, ‘

als door den dienlt der Latijnfche Taal. Ja ook de Arabiers, fchoon fy „Qgäd‘m‘

breed uit'geí’trekt woonen , en neerl’tig genoeg ontrent haare Taal geweell: m‘îdh’din‘

zijn, hebben geheel geen ervarendheid der oude dingen , die fy niet uit äfi'gjifgg‘

de Boeken der Grieken geput hebben. Selfs ook de Indiaanen, foo f еп Ladin

yts weten van Alexander de Groot, foo hebbenfe het felve van de Ara— ÊËCLICÏÎ

biers ,- die nochtans bekennen dat fy ’t van de Grieken hebben. Daar zijn gen gable-_

door gantfch Ooíten wel oude Marmer-[lemen , en Gedagtenifl‘en in fom- "n"

mige Opfchriften met d’eigen Inheeml‘che Letteren voorhanden, doch

welke niemand lefen veel min verfiaan kan. Nademaal het dan Sonne—

klaar is , dat de geheele klomp der Wetenfchappen , en Oude dingen al

leen befloten ligt in de Griekfe , en de daar uit Latijnfch gemaakte Boe—

ken ; wat voor een rafernie Щеп dan dat wy ons fouden omkeeren tot de »

Rabbinen, die maar voor weinig Eeuwen gebloeid hebben, en die geen

kundfchap van faaken, of woorden of Hifiorien hebben, ten zy [у ’t

van de Grieken of Latijnen hebben: en foo dikwils fy daar van afwijken ,

foo fprekenfe niet dan enkel leugen en verbijíterde rillen. En noch vol

gen de Chriltenen van onfe Eeuwe by_ na alleen de fulke: en dikwils hoe

minder fy daar van kennis hebben, hoe meer Гу haar daar over verwon

deren. Maar nadernaal ook die welke in de Rabbinifche Schriften wel

bedreven zijn, fien dat de Talmudifche verdigtfelen met geen bewijs

reden noch oude getuigenifl‘en konnen onderlteund worden; foo verval—

len fy in defe dwaasheid , datfe haar toevlugt tot de ydele Overleverin—

gen nemen: want fy [eggen , God fpreekt niet als door de {bot der Rab- метет

binen, welke hy alle ervarendheid van voorlede en toekomende dingen 311“.

ingeítort heeft 5 en dienvolgens dat Afy alleen zijn de Bedienaars der waar. ‘God dem.

heid, als aan welke God alleen fijn woorden toebetrouwd heeft: even

als ofmen de woorden des Apoí’tels , van defe O`uanten die alle wetenfchap Queen гос

ontnomen is , moeite verfiaan; en geenfinds die aal—Oude Hebreen‘, dieGod {дата

eertijds behaagden. Het is hier niet noodig breedte verhaalen, hoe veel

menl‘chen in defe en in de voorige honderdjaaren , door defe ydele {troo

king , van de Joden jammerlijk zijn bedrogen , die hen nochtans daar na

en by ontdekking des bedrogs , over fulken ligtgeloovigheid gefchaamd

Y 3 heb‘
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hebben; waar van Picus Mirandula, Reuehlinus, en fijn Leerling For

Items getuigen zijn. Еп die de Voorreden des laatlten over het Hebreeuw

fehe Woorden-boek tot Bafel gedrukt, doorleeit, die fal terftond be

kennen, hoe veel hy eerilelijk van de ~loden gehouden heeft, en hoe

feer het hem naderhand berouwen is, als hy geen ligt noch waarheid in

de Boeken der Rabbinen vond 5 en datfe foo wel als in alle andere din

gen ook felfs onwetende in de Hebreeuwfehe Taal waaren. En nochtans

heeft defen Man naauwlijks het minite deel der Joodfehe verleidingen

gevat: Еп hy foude hem daar vry gelukkiger in aangeíteld hebben д in

dien hy de Rabbinifche Klinkers geheel en al de fak gegeven, en alleen

de Griekfe Overfetting gevolgd hadde, om de Hebreeuwfehe waarheid

daar uit te vertaalen. Egter prijfen wy fijn goeden wille, en fy fullen
haar alle ontrent de YHeilige Sehriftuure wel quijten, welke met dien

Man de Rabbinen laaten vaaren, en dien .weg die hy of niet geagt, of

tot fijn ongeluk mis geloopen is, ingaan; namelijk dat {у agterlaatende

de Klinkers of Vokaal-punâten, alleen den felven zin goed-keuren wel-

ke de LXX Overfetters overgeleverd hebben , en na het goed-drinken van

defe, maar niet na der Rabbinen bedriegelijke en ílibberagtige zinnen,

de kragt en beduidenis der Hebreeuwfehe woorden en fpreek-wijfen over

fetten en verklaaren. Doch foo ymand egter foo verhard ofonbandig van

Geeft is , dat hy noch voor foo fekere getuigeniñ'en de Ooren niet en wil in

trekken , Wy moeten ’t dulden , datfe dan haaren eigen zin volgen. Doch

wy, die andere maar vermaanen te doen wat regt is, fullen ons daar me->

de troolten, datwe de toeftemming der Eeuwe , veel meer verdiend dan

verkregen, en alleen den ongeleerden mishaagd hebben. Еп dit fchrijft

d’Hcer Ifaakus Voflius in fijn Verantwoording tegen den Vader R. Si-`

mon , tot verdediging van lijn gevoelen over de hedendaagfeheHebreeuw

fche Bybel-text, en geagtheid der Lxx Overfetters; met welke die ge

leerde Man nu al veele Jaaren als met een welgeliefde Speel-pop om

gefprongen, en fig vermaakt heeft. Laat ons nu, fonder iijne meening

in ’t byfonder te wederleggen ,~ eens belien wat eenige onfer voornaamite

Godgeleerde van defe vertaaling houden , en hoe defelve daar van en

van de agtbaarheid der Hebreeuwfehe Text fpreken 5 en dan eindelijk ook

eens ophaalen ‚ wat dejoodfche Rabbinen , diemen Maforeten noemd , niet

al Werk en moeite hebben aangewend , om de regte Lefmg der Hebreeuw

fehe Text fuiver en ongefehonden te bewaaren. Op dat wy de gefeha

penheid der faake eeniglinds onder een beter _houding en [tand van Ье

fchouwing mogten gebragt íien: alhoewel wy geern bekennen, dat de

Heer Voilius daar ontrent niet geheel onwijlfelijk ’t een en ’t ander heeft

ingebragt , dat bedenkelijk fou mogen gehouden worden. Doch dit laatite

iëuk werks, raakende de Maforeten, fullen wy in’t volgende Hooftítuk

а doen.

Na het gemeen gevoelen dan onfer Godsgeleerde, houdmen dat de

Griekfe vertaalinge des Bybels, diemen de Overfetting der Lxx Oudíten

noemd 5 de eerfte Overfetting der Heilige Sehriftis , die in een vreemde

Taale overgebragt is. Ook meendmen dat defelve gefchied zy onderden

Egiptifchen Koning Ptolomeus Philadelphus, de Soon van Ptolomeus

Lagus: Welk gevoelen feer geiterkt word, door de getuigenis van Ari

itœus, een der Oudíte Schrijvers die van defe Overfetting gewag maa

ken, en welke onder gemelde Ptolomeus Philadelphus geleefd heeft.

En al-hoewel de getui enis van Irenœus hier eeniglinds tegen aange

kant ligt , om dat hy deâzlve Overfetting aan Ptolomeus Lagus toefchrijft 5

\ . Cg
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egter meendmen dat ligt te konnen veref’t’enen , nadien Ptolomeus Phila

delphus een wijle tijd met‘fijnen Vader te gelijk geregeerd heeft 5 name

lijk ontrent 270 of 280 Jaar voor Chrifius. Men agt voorts dat defen

Ptolomeus , door de vertaling van dit vermaarde Boek, dat hy door lang— O°gm"k

van Prolo—

heid van tijd meer en meer vernomen hadde by dejoden in groot—agtinge te тещ ш -t

zijn 3 ook fijn Rijkvoerige Bibliotheek dien hy te Alexandrien opgerigt Ё"?!
had , en dagelijks met alle fraaye Affchriften deed aanwafl‘chen , begeerde te bybcc'is, es

vermeerderen 5 gelijk hy ook daar in metter tijd uit alle hoeken des weerelds,

ontrent 70000 ßoeken te gaar gefaameld heeft. En kanmen dit feer 1i _

voor het menfchelijk infigt van Ptolomeus opnemen; doch het verborgen Cliìî‘l‘edrxfin .

oogmerk van God heeft metter tijd (Z‘penbaar gemaakt , dat fijn beíìuurende niet fonde?

hand ook daar byfonderlij k onder ge peeld heeft. Want gelijker doe ter tij d, Ё!“

al vry een groot aantal vanJoden door gantfeh Egipten , Griekenland en een Voorfic‘
groot gedeelte van Afien verfpreid waaren , welke metter tijd de Vaderlijke c"

Taale der Hebreen ontwifTeld ‚en aan de Griekfe waaren gewoon geworden , Km: gc

als Philo heeft aangeteekend ; alfoo heeft God doorl dufdanigen Overfet- ШМЕ

ting 5, het middel verfchaft', dat dejoden de Heilige Schrift van doen aan in

de Griekfe Taale, in haare Synagogen konden voorlefen. Gelijk dan dcfe

Griekfe Overfetting ook gediend heeft tot een welvoegfaame voorberei—

ding van de bekeering de Heidenen, welke in defe tijd al vaft naderde.

Daar toe men ook aanmerken moet, dat de Griekfe Taale t’federd de Весть.

blociltijd van Alexander de Groot, als de gemeenflîe onder alle Taalen 55:21:15

gefproken wierd; gelijk Cicero in lijnen tijd bekende , en felfs ten tijde van de van Pro

Hieronymus noch kon toegeítemd worden. Sulks men fig niet en moet ver- 2212;?“

wonderen , dat de meei’te Boeken des Nieuwen Verbonds waarfehijnelijk

in de Griekfe Taal gefchreven zijn. Ja het fchijnd fegd feker geleerd

Man in fijn Kerkelijke Hifiorie, als dat God , die gemeenlíjk het groot—

fte nut voor fijn Kerke door fijne Vyanden uitvoerd , defe foo groote

Boek-lull: den Koning Ptolomeus enkel en alleen op defe tijd ingeboe—

femd heeft, op dat ook defe Overfetting des Ouden Teltaments van ward;

hem fou behertigd werden. Die dan ook van te meerder nut en gefag is ‚ om

datfe foo ~veele jaaren voor Chriihls gemaakt is; dewijl fulks de Chriíten- algemeene

Kerk een opmerkelijk voordeel heeft toegebragt : want by aldien defelve laa- jig-iam

ter, of van de Apoí’telen gedaan waare geweeit ‚ de joden hadden foodani- пси geven.

gen vertaaling, met eenige glimp konnen verdagt mariken; of de He—

breeuwfche Boeken felfs vervalfchen, of t’eenemaal verbergen: waartoe

haar defe Overfetting nu de pas affneed. Hoedanig nu , en door hoe veel ge—

leerde Joden defe Overfetting uitgevoerd en voor den dag gebragt is,

voorwaar daar over zijn feer verfchillige gevoelens , die elk ook haare aan

hangers vinden. Het is uit alle blijken klaar genoeg , dat defen Ptolomeus

Philadelphus een over—groot Beminnaar der Geleerdheid , Regtvaardigheid

en Vrede geweeít is 5 want door hem is voornamelijk de Geleerdheid en We 

tenfchap , Idie te vooren alleen onder de Egiptífche Prieíters , en in haare

Land-aardfe Taale gefchreven ‚ verborgen gehouden wierd _, in de Griekfe

Taale overgebragt; waar toe hy dan van alle kanten de geleerde Mannen поэта:

deed opfoeken , en na Alexandrien liet komen, om daar als in de Groote

Schoole van fijn Rijk, de geleerdheid voort te planten en gemeen te maaken: jam“, ас

verfaamelende daar toe met ongelooffelijke koiten , een over-groote fchat îvcêfijüill’g

van Boeken, die uit alle oude Gefchriften en Gedenkenifl‘en der beken— fdc) s

de Volken met neerfiigheid opgefogt wierden. Onder welke vlijtige na— _Grfiflkß п

fporing het dan ook gebeurd is , dat defen Koning kennis kreeg, van ’t 230:; ’

Aal-oude en vermaarde Boek der Joden, by haar en ons de H. Schriftuur 1s

. ge
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genoemd. Ptolomeus dan ook hier toe geen verkleumde begeerte hebben»

de, fond hy eenige Heilige Vaaten des Tempels, die te Vooren in de

Oorlogen den oden afgenomen waaren , beneíïens andere gefchenken na

Jerufalem aan Eleazar de Hooge-prieíter, verfoekende daar by van hem

eenige geleerde Mannen, om het joodfche Boek in de Griekfe Taal o-I

ver te letten. Gelijk dan op dat Koninglijk verfoek, hem Lxxn Man

nen na Alexandrien toegefonden wierden, die de Bybel , dat zijn alle de

Boeken des Ouden Teflaments, gelijkfe Ezdras in den Kanon der He- .

breeuwfche Heilige Boeken opgeíloten hadde , uit haar oorfpronkelijke

Taal, in ’t Grieks foodanig deugdelijk overgebragt hebben: dat de Sa

ligmaaker noch d’Apo{lelen fig niet gefchaamd en hebben defelve шеей

deels te gebruiken. ~En alhoewel de meeüe en voornaamfle onder de

Rooms-gelinde Schrijvers , het dus ver met veele onfer Godgeleerde eens

zijn, egter verhaalen fy daar noch verfcheide andere dingen by : fy feggen on`

Watdé der anderen , dat Ptolomeus defe geleerde Mannen voor af door leer ve-'

Rcffmäm le en verfcheide Godgeleerde en Staatkundige vraagen getoetů en onder

съхш fogt heeft 5 en na dat fy op defelve met alle wijsheid en deftigheid wel ge..

antwoord hadden , heeft den Koning haar na Pharus, een Eiland dat ílegts fe

ven Stadien en genoeg in’t gefigt van Alexandrien afgelegen was, doen over

fchepen; alwaarfe Lxxn Cellekens foodanig ordentlijk gebouwd vonden ,

datfe yder daar in geheelijk van den anderen afgefcheiden , hun verblijfkon

“даю,“ den hebben,om de vertaaling uit te voerenr ’t Gene Ptolomeus aldus verforgd

Ptolomeus had, om dat hy bekommerd was, dat by aldien fy luiden by den ande-l

"ërß'ßï ren tot dit werk fouden litten , fy mogelijk door eenige faamenflemming

сп ее of Complotterie alsmen fegd, den zin der Heilige Schrift in ’t overfet

fizïyfäîfs ten verbergen fouden. Nu nadien den uitílag geleerd heeft foomen fegd ,

¿exime d_at fy alle Lxxu geheelijk met den andereningevoelen, woorden en Or

den over-een quaamen 5 foo heeft men geagt dat defe Overfetting door

een fonderlinge byíland des Heiligen Geeltes , en niet fonder groote

wonderdaad Gods, vry van alle dwaaling gefchied zy : de Overfetters

niet een woordeken van malkander verfchillende. Soo datfe veeleer Proa

Папы pheten dan Overfetters geweeít zijn: Gelijk d’Heer Voílìus in fijn voor

Едут gaande Redenering , от d’Heer Simon wat te hekelen , defe Overfetters ook

mndighîî.' Propheten wil genoemd hebben. Voorts voegen eenige daar by, dat defe

dm От- ОисЩеп gemelde Overfetting in 72 dagen ten einde gebragt hebben 5 en dat

gfmgäe'hw fe niet alleen de vijfBoeken van Mofes , maar ook alle de Boeken des Ouden

Fm › а Verbonds hebben afgedaan. Welke Overfetting in goude Letteren gefehre

nvm?,„n ven , door de Vertaalers aan de Koning Ptolomeus foude overgeleverd zijn ,

'verñ¢rf'¢l en hebben daar voor groote gefchenken _, benefens de vrylating veeler gevan-i

gen Joden in Egipten , van dien goedadigen Koning met haar najerufalem

gefleept. Gelijker ook getuigd word dat defelve Ptolomeus wel 10000010

den, die van de Perfen gevangen waaren, met fijn eigen Geld gerandfoeneerd

en na- haar Vaderland gefonden heeft. Defelve Roomfche Leeraars feggen

DRP ook, dat die Overfetting lange tijd van een Goddeiljk Gefag gehouden is ,
зщщзёз doch datfe naderhand door ílordigheid en bedrog van Aquila , Symachus ,

так 4: Theodotion den andere , diefe door haare Overfettingen veranderd hebben,

щётки feer bedorven is geworden : doch welke Paus Sixtus de V. in fijn uitgegeven

à“ Griekfe Overfetting , wederom foodanig fou herfteld en gefuiverd hebben,
¿fremd datmenfe onbekommerd voor de waare Overfetting der Lxx Oudften

сок чан felve, of die ten minilen die feer naby komd , te agten heeft. En defe

ïfoïgù en diergelijke onwaarfchijnelijke en ten deele valfch -verfierde dingen

жёг! fchrijven fommige voornaame Autheuren der Roomfche Kerk. Jajuílî/ilnus

. ar
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Martyr een der oudile Kerk-vaders gedenkt felfs de overblijffelen van de

oude‘Cellekens , in welke defe Lxxn Overfetters fouden gefeten hebben ,

gefien te hebben , welke hem deJOden van Alexandrien te lijnen tijde noch

toonden, en hem uit overlevering haarery Voor—ouderen fulks verfeker

den: als dewelke ook doe noch een Jaarlijks Feeft ter gedagtenís defer

Overfetting hielden. Epiphanius verhaald alleen van fes-en—dertig Celle

kens , waar in yder twee van de Oudfien defe Overfetting afgedaan heb

ben: waar uit ongetwijffeld Baronius meend wel te befluiten , als hy fe d;

dat deHeilige Schrift alleen fes-en_dertigmaalovergefet is. En alhoewel het

verhaal defer LXXII ofmogelij k maar xxxvr Cellekens, by vele groot geloof

gevonden heeft; en dat wyfe defulke alleen te geval _, hier ook in een Print

verbeelding ontworpen vertoonen , foo wil nochtans Hieronymus datmenfe

belachen fal die fulks gelooven : ja hy houd dat die vertelling een enkel ver

fierfel der joden is , waar mede de vroomejullinus Martyr bedrogen is. Ge

lijk den felven ook meend , dat alle defe Overfetters nietin verfcheide Ka

merkens , maar in een eenige Zaal by den anderen gefeten hebben. Datfe nu

ook defe Overfetting in Lxxi 1 dagen geheel fouden ten einde gebragt heb

ben , als fommige feggen, moetmen geenfinds voor waarfchijnelijk agten 5 by

aldien immers het geheele OudeTefiamentvan haar overgefet is. Want ge

lijk fommige naauwkeurig overflagen hebben , foo is het twee-en-t’feventig—

[te deel daar van , ontrent foo veel als de veertien eeríle kapittelen van ’t eer

Pre Boek Mofis: Welke йота ruim genoeg is om de vaardiglte Schrijver

een goeden dag op te houden, hoe veel meer dan een opmerkenden

Overfetter. Waarom men dit of voor geheel valfch houd , of darmen ’t

alleen van de vijf Boeken Mofis te verítaan heeft. Gelijk dit ook voor

een fabel der Griekfe joden aangeteekend word , datfe in niet een woord

en fouden verfchillig bevonden zijn; verfierende fulks alleen om defe

Overfetting een Goddelijke glimp aan te fmeeren: ’t geenfe na fommiger

giíling door een ílinkfe uitlegging fchijnen ontleend te hebben uit Exodus

24.: 9, `1 r. alwaarfe De afgqfiìnderde der Kinderen Ifi‘aels , paíl‘en op de

Lxxrr Overfetters in de gemelde Cellekens afgefcheiden: mogelijk daar

in noch детка wordende door de Griekfe Vertaalin felfs , in welke

vers I I. [laat: Dat onder дф uitgelĳène der Kinderen [wel: д, daar niet

eenen en штиле 'van den anderen: ‚Voorwaar een ellendige verklaarin—

ge. En alhoewel onfe Godsgeleerde defe Overfetting in veelen hoog

waardeeren , en van defelve gelooven , datfe niet fonder eenige Ilaatelijk

heid en naauwkeurige forge gefchied is; nochtans en meenen fy niet dat

fulks door een onmiddelijke ingeving van den H. Geeí’c volbragt is; haare

handen en linnen foodanig beítuurende, dat geene menfchelijke hoede

loosheid daar heeft konnen onderfluipen. En derhalven datmenfe in haar fel

ven niet van een Goddelijke onfeilbaarheid , of als van Propheten voort

gebragt , houden moet ; maar datfe ook als een Overfetting en als het

werk van menfchen handen onder de toetfe der Hebreeuwfche Text,

mag en moet gebragt werden: niet tegenltaande de meeíle der Griekfe

Kerk-vaders defelve een meerder gelag opgedragen hebben: ’t geen Hie

ronymus alder eerlt heeft beginnen tegen te fpreken; alhoewel fijn tijd

genoot Auguflïinus , van een ander gevoelen was. Gelijk wy ook boven

gefien hebben, dat d’Heer Ifaak Vollius de vertaaling der Lxx om veele

redenen geheel niet onder , of nevens andere, of als een Overfetting wil

te Boek gefield hebben. _

Daar en ontbreken ook geen Godgeleerde welke meenen , dat voor defe

Overfetting , noch eenel andere veel oudere Vertaaling foude geweeít zijn ‚
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Orcrvoor ten minllen van de vijf Boeken Mofis 5 uit Welke fommige onder de Hei.

‘ffoWO' denfche Wijsgeeren en Digters, veele Spreuken der Heilige Schrift fou

den aangetrokken hebben: gelijk d’I-Ieer Voilius hier Vooren uit Ariilœus

дым“? heeft fehijnen te beweeren. Maar behalven dat fulke voorbeelden feer

dun en mager, ja noch feer verminkt voorkomen , foo en hebbenfe eg

ter tot defelve geene Overfetting der Heilige Boeken noodig gehad 5 om

datfe ligtelijk zijn konnen afgehaald worden van fulke Heidenen , die al

reede van de Joodfche faaken gefchreven hadden , ofte die fulks uit den

j mond der Joden, die nu al lang onder de Heidenen hadden verilroid ge

OF'crvoor weefl, hadden gehoord. Waarom voor vallgehouden werd, dat voor

defe Overfetting geene andere der Heilige Schrift geweeíl is, dan de

dccfchgvcr- oude Chaldeefehe, diemen al voor de tijden van Ezdras meend ge

2225:; m maakt te zijn. Want fulks fchijndmen te moeten afnemen uit Nehemia 8.

див. daar vers 3, 4.. gefeid word 5 dat Ezdras de Sehriftgeleerde , en mogelik

ook eenige Leviten , de Wet voor het Volk duidelijklafen: Den гид/до

damg verklaarende, darmen die штат kunde, vers 9. Door welk ver

)oodrche klaaren van den zin , de loden meenen darmen verítaan moet, een ver

äl'fgfc'r klaaring van den Hebreeuwfchen Text, door de Chaldeefche Overfet

was: ting: invoegen de Leíing der Wet wel gefchiede uit de Hebreeuwfche

“"3"”9' Text, maar het duidelijk lefen en verklaaren , gefehiede uit het voorle

усгыаа- fen van de Chaldeefche Overfetting. Want nadien de loden federd де

ЗЗЁЁЁЁ Babylonifche gevangenfchap, het Chaldeefeh veel beter dan het He

ясысё’с in 'r breeuwfch verltonden , foo hebbenfe van Ezdras tijden afeenige Loon-trek

kende Uitleggers der Wet gehad, die den Hebreeuwfchen Text op de

nngin': Sabbatthen in de Synagogen, wanneer fy van de gewoonlijken Lezer

Heb'mws voorgelefen was, uitleiden en verklaarden in de bekende Taale , die doe

de Chaldeefche was 5 aan welke Overfetting ook de Uitleggers gehouden

waaren. ’t Gene ook by eenige van onfe voornaame Godsgeleerde voor

geheel waarfchi'nelijk gehouden word. Doch dat de Joden feggen, dat

dit verklaaren der Wet, gefchiede tuffchen het lefen van elk vers , fulks

is feer bedenkelijk, nadien met regt getwijfeld word, of de verdeeling

der VeríTen a1 van fulken ouderdom is5 gelijkwe op eenandere plaats nader

hebben onderfogt: ten zy dan datfe eenige groote deelen ofPerken die op

_de Boek-rollen afgedeeld waaren, daar door verílaan. Voorts foo fpreken

fommige der Oud-vaders dikmaal van een Griekfe Overfetting der Sa

maritaanen5 waar uit eenige gillen dat die wel mogt ouder zijn dan die der

Lxx, overmids die gehouden word , onder Alexander de Groot gefchied

te zijn5 welken Vorfl de Samaritaanen feer toegedaan was. Daar zijnder

Lleòï:“_ ook die willen, dat de Overfetting der LxX Oudlten, alleen gefchied is

даёт“, uit een Syrifche of Chaldeefche vertaaling , en niet uitde Oorfpronkelij

Ждёт“ ke Hebreeuwfche Text 5 ’t geene niet gelooilijkis. Want alhoewel de

МЁДЕ- hedendaagfche Overfetting der Lxx , inibnderheid in de Boeken Moiis,

linlgäelèb veel verfcheeld van den Hebreeuwfehen Bybel, maar feer wel over-een

Ездит" 1<отд met de Samaritaanfche Boeken5 foo houdmen nochtans dat defe

gramme- Griekfe Overfetting daarwe van handelen, alleen niet der tijd vervalít

'l ° is, uit de Samaritaanfehe Boeken: het zy dan dat het de Joden in Egip

Andcre ten gedaan hebben, die meer gemeenfchap met de Samaritaanfehe dan

met de-Hebreeuwfche Spraak hadden: ofìe dat het door Origenes is ge

voorgm- >fchied , die andere Overfettingen uit het Samaritaanfeh met dele vcr

:âfmm' maling der Lxx, by een gevoegd, en door malkander fou gebrouwen

hebben: onder welke ook die geteld word van den Samitaanfchen Sy

machus, alswe aanftonds nader ophaalen fallen. Andere vait houdende

аап
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aan _’t gevoelen der gener die agten dat defe Overfetting gefchied is , van

de Alexandrijnfche Joden felfs ; meenen, datfe niet uit den Hebreeuw

fchen, maar uit den Samaritaanfchen Bybel gemaakt 15; en datfe deswe

gen beter met den {elven dan met den Hebreeuwfchen over-een ítemd.

’t Geene eenige fchijn heeft uit de oude Hebreeuwfche Letteren die Sa

maritaanfche zijn, en dat de hedendaagГche Hebreeuwfche Bybel-letteren ,

Chaldeefche zijn ; hier vooren overbodig genoeg uit de Hebreeuwfche

Sikelen , en andere getuigeniífen bewefen. Waar uit dan ook eenige heb

ben willen befluiten, dat de Boeken Mofis die wy nu hebben, vervalíl

zijn geworden , en dat den Text der Lxx veel fuiverder gebleven 15; van

Welk gevoelen wy nu genoegfaam d’Heer I. Voílius hebben gehoord.

’t En is 'ook niet alte klaar bekend ‚" om net aan te wijfen , welke en hoe Нос „вы

‚ veel defe Overfetters in getal geweeít zijn; want daar werden veele en ver- Отшиб

fcheide reden en meeningen uit den hoek gehaald,waarom men die de Verta

linge van de Lxx ofLxxn Overfetters noemd. Eenige houdend daarvoor “maling

dat defelve hebben beflaan uit хп Ondfien van yder Stamme afgefonden, geb c" be'

_ .. _ ggcwecll.

welke by Anfixus ook genoemd worden ; gelijk medefommige den H00‘ 0

gen—prieíler Eleazar daar nevens tellen: doch Baronius en andere nemen „ШЕЕ

het joodfche Sanhedrim felfs voor de Lxxu Overfetters; als Welkers Overffrring

ampt het was de Heilige Schrift uit te leggen: en dat die tot defe Over- ЁЁГ'ЁЁ‘

fetting .van Jerulalem na Alexanderien fouden getrokken zijn. Doch dit draagd—

cn word niet waarfchijnelijk gehouden. Want behalven dat het fwaarom of“,

te gelooven is, dat den gantfchen Grooten Raad dCl'‚LXXII Oudílen, hetIoodl‘c

den Stoel van Mofes, en ’t beíluur van Land en Kerk foo lang laaten Îiî'ä‘gljím

drijven, en na een vreemd Land fouden getrokken zijn, om loo eene rcm'ng gti:

uitvoerige Overfetting des Bybels te doen ; foo werd’er felfs getwijfi‘eld , dm heef'

of’er ook wel Lxxn Mannen van Jerufalem gefonden zijn, en of defe “мы“

Overfetting niet wel van de Griekfe _loden , die in meenigten in Egipten жатый

еп te Alexandrien woonden, gedaan is, en datfe naderhand , om defelve

Overfetting een meerder aanfien by te fetten , den naam van Lxx daar omge

hangen hebben. Want de Jerufalemfche Joden hebben defe Overfettinge

niet alleen veragt, maar felfs ook verfoeid: foo datmenfe niet wel voor а???“
de opmaakers derfelve houden kan. Sy noemen defelve in den Talmudа1- cg‘lrliîlè

leen , de Overfetting der vijf Oudi’ten; als gemaakt zijnde van viijan— OVË‘fiflâng

nen uit den Grooten Raad : en datfe nergens om de Ovcrfetting der Lxx ge

noemd is , als om dat die vijfvan de Lxxn afgefonden waaren.‘ Waar uit

fchijnd te blijken, dat den haat der Hebreeuwfche Joden tegen defe

Overfetting , grooter geweeít is by de laaterc dan by de oudeJoden ; en

datmen d’l—leer Voflìus in defen deele eenigfinds fou konnen byfpringen д

als hy fegd , datfe ten miníten van het gantfche Sanhedrim goed gekeurd

en gewettigd is: alhoewel’er groot gefchil onder de Geleerde over is.

Gelijk het ook noch niet uitgetwiíl is, hoe ver fig defe Overfetting uit—

geílrekt heeft. Eenige oude en nieuwe Godsgeleerde willen , dat alleen омеге

с1е vijfBoeken Mofis in ’t Grieks gebragt zijn ; ’t geenfe daar uit ook meenen heele ВУЬС'

valt te maaken , datfe feer wel met de bamaritaanlche Boeken over-een-[lem—.

men. Als mede datfe na het voorgeven fommigergetuigen ook ligt in 72 da-‘ Mofis van

gen zijn konnen afgedaan worden ; maar niet alle deBoeken des Bybels , die 32:12:0

еегРс een weinig tijd daar na van de Alexandrijnfche Joden overgefet zijn. zijn.

Doch hoe het daar mede zy , wy houden het geenfinds aannemelijk, dat dan

dere Boeken des О. Teilaments ten miní’cen niet voor de tijden van Aquila

(die eeríl een ruimen tijd na Chriítus , den Hebreeuwfchen Тех: in ’t Grieks

overgefet heeft) en fouden overgefet zijn geweeů. Wy hebben voorwaar

Z 2 ‘ groote
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groote reden te gelooven , dat ja alle de Kanonijke Boeken des Ouden

Tefiaments , gelijkelijk overgefet zijn : want fulks en fal niet ligt geloochend

werden, wanneermen wel aanmerkt datfe gefchied is door lait en op ’t

ernfiig verfoek van Ptolomeus 3 nadien dien Koning foo groote bekolti

ging alleen om de vijf Boeken Mofis , fonder ook de Hiltorifche en Pro

phetifche Boeken te mogen belitten , niet ligt aangewend fonde hebben. Ge.

lijk fulks ook niet min geleerd dan waarfchij nelijk , hier vooren van d’Heer

Voílius uit Arifixus en Jofephus , daarfe de gantfche H. Schriftde WET

noemen, aangewefen is. Vorders komd’er ook noch by veele in beden

ken _. of defe Overfetters niet eenige plaatfen des Ouden Teftaments met

voordagt vervalll , ofte anders hebben overgefet als de Hebreeuwfche

Text inhield. Dewijle voor defen fommige Oud-vaders geloofd hebben ,

dat de Joden om den Koning Ptolomeus niet te vergrammen , en egter de

verborgentheden des Geloofs, niet alte klaar aan de Heidenen voor te

{tellen , uit fekere Godvrugtige omfigtigheid, eenige plaatfen veranderd

en bedeemíterd hebben д hoedanigmen tot dertien opteld: als die van haar

of willens en wetens uitgelaaten , of anders zijn overgefet ,‘ om datfe van

Chrií’rus of de Heilige Drie-eenheid fpreken. Ja Baronius gevoeld opent

lijk, datfe veele dingen, diefe waanden dat den Heidenen aaníloot ge

ven konden , overgeflagen , en de brefl‘e met andere dingen vervuld hebben:

namelijk die door Mofes aan de Lxx Oudíten , van mond tot mond over

geleverd waaren : ofte ook uit die _, welk haar Gods Geeft inftorte , om daar

by te fetten. Tegen welke ongegronde en laíterlijke gevoelens, Voflius

niet geheel fonder reden heftig is uitgevaaren. Gelijk het ook niet op fijn

koten Raat , dat de Joodfche Overfetters fulks om de wille van Prolo—

meus fouden gedaan hebben, die fijn gantfche toeleg was ‚ dat Boek vol—

‘ komen en niet verminkt noch fiukswrjs te hebben. Ofte by aldien fy het

Opmer
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waarne

ming onfer

Godgeleer

de over de

verl‘ehillig—

heid der
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Íche en

Griekfe

Text.

alfoo door den Heiligen Geeft gedaan hebben, foo en behoefden fy nie

mands ondank te vreefen. Waarom dan veele onfer Godsgeleerde beflui

ten , dat al waar dele Overfetters van de Hebreeuwfche Text afwijken,

of anders overfetten , fy fulks als menfchen ‚ door onwetendheid offwak~

heid , en niet door ingeven van Gods Осей gedaan hebben: gelijker ook

voorbeelden gevonden worden, daarí‘e als goede Verklaarders yts fchij‘

nen tot den Zin der Text bygevoegd te hebben 5 om datfe oordeelden,

darmen de Hebreeuwfche Lefmg foo opnemen moelle: waar van wy

eenige Praaltjes in de Bouw-Orden van Salomon en de Tempel-gefigten

van Ezechiel ontwaar fchijnen te worden. Doch het gaat vry ver dat de

Heer Voflius de Hebreeuwfche Text met de hedendaagfche Lees-pun&en ,

na defe Overfetting der Lxx wil verbeterd hebben. Gelijk’er mede eeni—

ge van gematigder zinnen zijn die meenen , dat defe Overfetting nietin

alle die plaatfen van de Hebreeuwfche Text Verfchild, daarfe fchijnd te

verfchillen 5 maar gehouden moet worden , datfe als wijfe en verltandige

Overfetters de meininge des Heiligen Geeltes feer wel hebben aangetrof

fen. Dat nu d’Heer Vollìus ook fegd, dat de Saligmaaker en d’Apofie—

len , door haar voorbeeld, met deíelve Overfetting doorgaansaante haa

len, een onwederfprekelijk gefag gegeven“ hebben, fulks en konnen de

meeí’te onfer Godsgeleerde niet voor foo algemeen noch foo breed op—

nemen, als die geleerde Man daar mede doordrijven wil; en waar in

hy grootdeels met veele Rooms—gefinde eens fchijnd te zijn. Het is waar

dat de Heilige Schrijvers van het Nieuwe Teítament ‚ dikwils defe Over

fetting aanhaalen en gebruiken; doch fy en doen fulks niet doorgaans,

maar daar _feci wel op te letten Raat , alleen voornamelijk dan , wanneer die

‘ Over—
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Overfetting of met de Hebreeuwfehe Text over-een komd, ofte datfc

met het oogmerk der Euangelillen en Apoítelen , een feer goede firameni

Remming had: Ja ook wel wanneer í‘y goed vonden , en de faak in fom

mige ligte dingen het lijden konde, haar felven eenigfinds na de Griekfe

.Joden of reeds bekeerde Heidenen te voegen 5 als .dewelke wonder veel

met die Overfetting op hadden , en geen ergernis fogten te geven, in

dingen van klein belang , fchoon fy van de Hebreeuwfche Text verfeheel

de. Ook fietmen dat de Euangeliíten en Apol’telen , doorgaans meer op

d’eigenlle zin dan op de bloote vertaaling der woorden gelet hebbenJ

fonder nochtans daar in een beí’temde regel waar te nemen: want {у haa

len fomtijds den Hebreeuwfchen Text, daarfe van defe Overfetting ver

fcheeld, uitdrukkelijk en met opfer aan, als by voorbeeld Matth. 2: 15

met Hofea 11: 1. Joh. 19: 37. met Zach. 12: 10. Matth.2:18. те1]ег.

31: 15. Matth. 9: 13. met Hofea 6: 6. vergeleken. Wederom fchijnenfe met

opfet de Lxx Overfetting aan te haalen , daarfe van den Hebreeuwfchen

Text verfchild 5 als namelijk-Luc. 3: 36. met Gen. 11: 12. Aetor. 13:4.1.

met Hab. 1:5. Rom. 9: 33. metjef. 28: 16. Aitor. 15: 16. met Amos

9: 11. Hebr. 11: 21. met Gen. 4.7: 31. vergeleken 5 byfonderlijk ook

Hebr. ‘z: 7. metPfal. 8: 6. Hebr. Io: 5.11161 Pfal. 4.0; 7.daarden Apoítelde—

fe Overfetting tot fijn oogmerk opvat , om datfe hem beter dan den He

breeuwí‘chen Text dat toe fcheen te dienen: invoegen defe Exempelen

foo wel tegen als voor d’l—Ieer Voflius gevoelen zijn; alhoewelhy’er feer

vail mede meend in fijn fchoenen te ílaan. Daar zi'n ook voorbeelden ,

datfe fomtijds eenige Spreuken uit het Oude Teilament aantrekken , die

noch in de Grond-text noch in defe Overfetting, alfoo niet te vinden

zijn; waar van [iet Matth. 2: 6. tegen Mich. 5: 1. Rom. 11: 8. met Jef.

29: Io. Waar uit fommige hebben gemeend, dat de meeíte Apoltelen,

uitgefonderd Paulus , 111 de Hebreeuwfche Taal gefchreven hebben: in—

voegen hier in de Grond-oorfaak defer verfchilligheid ondekt word: want

d’ApoPrelen d’aanhaaling der Schriftuur—woorden uit het Hebreeuwfch ge

daan hebbende, zijn die woorden, door defelve woordelij ke verklaaring ,

in ’t Grieks verfchillig konnen overgeiet worden. En foo moetmen ook

oordeelen van de Aanwijfingen uit de Griekfe Overfettingen. Alhoewel

men de Brieven van Paulus daar van moet uitfonderen. De Heer Voflius

beweerd tegen R. Simon, dat de Taal en Stijl der Lxx Overfetters foo

goed Grieks is, als in de beffe Schrijvers gevonden word. Doch andere

{eggen , dat wel de Stijl Grieksis , doch datfe flegt en eenvoudig en door

gaans vermengd is met Hebreeuwfche Spreek—wijlen ,‘ Ja ook veele woor

den gebruikt die van de Hebreen genomen zijn. Invoegen dat of fchoon

de Taal of de woorden goed Grieks zijn, den Stijl of Trant van fehrij—

ven egter t’eenemaal na de fweem van ’t Hebreeuwfch ontleend is. Doch

hier uit wil ook d’Heer Voflius de deugdelijkheid en getrouwheid der Lxx

Overfetters opgehelderd hebben. Eenige Taalkundigers getuigen mede,

datfe fomtijds de woorden der oude Grieken en Macedoniers gebruikt heb

ben, die nu veelfinds onbekend zijn geworden, Ja die derhalven maar alleen

in defe Overfetting te vinden zijn. Men kan voorts niet loochenen , ofde

regtfinnige Joden en Chriflenen hebben voortijds feer veel van defe Over

fetting gehouden , infonderheid de Griekfe joden in Egipten en elders;

die defelve niet alleen in haare huifen, maar ook in haare Synagogen

gelefen hebben: Gelijk felfs noch in ’t jaarng na Chriílus gedaan wierd 5

als wanneer daar over ook eenige twifi onder dejoden ontfiond: want fom-y

mige door’t weder invoeren van de Hebreeuwfche Bybel , hebben de Griel?
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fe Overfetting pogen de fak te geven , often minílen de Lees-fehoolen uit te

boenen: fulks de KeiferJuflzinianus daar tufl‘chen komende, oordeelde dat al

waar Griekfejoden waaren, fy den Griekfen Bybel mogten gebruiken,gelijk

hy ook den Latijnen de Latijnfche Bybel toellond: vergunnende felfs

hun ook de Griekfe Overfetting van Aquila te gebruiken, fchoon die

tamelijk veel van die der Lxx Oudílen verfchilde. En gelijk haar dit van

dien Keifer toegei’caan wierd, om datfe het Grieks beter dan het He

breeuwfch verfionden; alfoo zijn ook die Landen wel шеей en alderlangû

by het gebruik der Griekfe Bybels gebleven: Hier mogtmen nu billik

vraagen, waar van daan doch den haat fommiger Joden, tegen defe

Griekfe Overfettinge op de baan gekomen is? Doch wy antwoorden , dat

het waarfchijnelijk aldus met de taak gelegen is: De laatere Hebreeuw—

fche Joden, namelijk die geen Grieks en verl‘tonden, hebben alvan over- .

lang uit wangunít niet alleen af-keerig van defe Overfetting ветвей , maar

ook defelve gelaíterd 5 fiende nu haare verborgentheden , in een Afgodifche

Taal, foo {er noemden, ontdekt en opengelegd: fulks dat deJerufalemmers,

die de Griekfe Joden fpotswijs, bgzPIĳì‘he Lezer: noemden, van nijd

en fpijt uitítroiden , dat’er terwijldeíe Uverfetting opgemaakt wierd ,~ een

duiílernis van drie dagen op der Aarde was д en dat’er tot dien einde een

droevig vallen op den agtíten dag der Maand Теги/а , of W'inter-maand

ingePteld was, om defe‘ Overietting te betreuren. Ja (Не: wat de mens

fchen niet al en verlieren) fy feiden dat den dag defer Overfetting alfoo

fwaar als den dag van het Goude Kalf voor lfrael was. En hebben fom

mige uit defe overgroote af-keerigheid beíloten, dat de Overfetting der

Lxx alleen by de Alexandrijnfche Joden , aangenomen en gebruikt is

geweefi. Doch het word veel waarfchijnelijker gehouden _, dat het alleen

de laatere Joden zijn ветвей , die fig foo hard daar tegen gekant, en defe

Vloek-miraakelen verfierd hebben: gelijk fulks genoegfaam openbaar word ‚

uit het gemeen gebruik ten tijde des Saligmaakers en der Apoilelen.

Sulks wy vaílelij‘k te gelooven hebben ‚ dat de oudejoden , defe Overfetting

grootelijks gewaardeerd hebben, want fonder dat foudenfe nooit toege

laaten hebben , datmenfe in de Synagogen ‚ en onder deJoden die felfs het

Hebreeuwfch niet alte fix en verfionden , íoude voorgelefen hebben. Ook

is defe Overfetting veele Eeuwen onder de Chriitenen in gebruik geweeít ;

alhoewel hunne Affchriften na verfcheide Exemplaren gevolgd waaren ,

die yder Landfchap voor de bePte verkoofen had. En heeft onder die tijd

de Latijnfche Kerk, verfcheide Eeuwen lang, een Latijnfche Overfet

ting gebruikt, welke uit defe Griekfe vertaald was: waar van ook Au

gufi‘inus getuigd , dat’er ‚in lijnen tijd verfoheide waaren , onder welke hy

voornamelijk de Italiaanfche Qverfetting prijí’c , gemeenlijk anders de

VULGATA of Oude Gemeene genoemd 5 tot dat Hieronymus ontrent 4.00

Jaaren daar na, ondernam een nieuwe uit het Hebreeuwfch te maaken.

Voorts is defe Lxx Overfetting f_oodanig in agting geweefi, datmen in

. plaats van uit d’oorfpronkelijke Taale, men ook Syrifche en Arabifche
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Overfettingen uit defelve toegeileld heeft. Waar uit dan voortgekomen is ,

dat veele Oud-vaders , infonderheidde Griekfe, defe Overfetting foo wel

als den Hebreeuwfchen Text voor een Goddelijk Schrift gehouden heb

ben. Alhoewel fommige fig daarin vry omfigtiger gedragen hebben. Doch

het zy hoe het ook eertijds met defe Overletting zy gefchapen geweei’t ,

foo zijn egter onfe voornaamíle Godsgeleerde van oordeel, dat de Griek—

Гс Overfetting der Lxx die wy thans hebben, grootdeels bedorven en

verbaflzerd is 5 en datfe niet alleen feer veel van den Hebreeuwfchen Text

 

ver
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fcheeld 5 maar ook van haar eigen eerflîe fuiverheid in welke gemelde

Lxx Oudíl‘en, defelve hadden overgeleverd. Van welke verfchilligheid

verfcheide redenen in bedenken komen. Want eerfielijk iíTer verfchilli -

heid tuíTchen haar en d’oorfpronkelijke Text konnen vallen , by aldien datfe ‘

mogelijk geen geheel fuivere ofbelle Hebreeuwfche Exemplaren gebruikt

hebben 5 ofdie ten minílen niet foodanig als die van Ezdras en de Groote Sy- opym

nagoge , van alle misflagen en Schrijf—fouten uitgefuiverd waaren: ofte ook 3

wel datfe door dit ofdat middel ofinfigt , de Vokalen , ofKlinkers en By- „n ¿c Нс.

klinkers, anders gelefen hebben, als nu in onfe Bybels waarfchij nelijk wel b“‘=“?"“h°

gelefen word. Hier—en-boven is niet onwaarfchijnelijk , dat defe Overfet— 1,323,

ters haar niet doorgaans beí’ript aan de woorden gebonden hebben 5 en moge- ""fchkillfg

lijk ook alle niet even grondigen kennis van de Hebreeuwfche Taale ge- o'

had hebben ; gelijkmen fulks te meer bedenkelíijk fou konnen houden , by

aldien het klaar genoeg bewefen waar, dat de e Overfetting door eenige

Alexandrijnfche Joden gedaan waare: Waar by ook aangemerkt word,

dat het eene Boek vry beter en met meerder over-een-ílemming dan het

andere overgefet is: onder welke getuigd word dat het Boek van Efaias ,

wel een van de flegtíle Overfetting is. Waarom het ook niet te verwon- wm
derenÍ is, dat een en defelve faak en reden, in verfcheide Boeken ver- ‘ä’î’ĳ‘o

fchillig vertaald word gevonden: ’t gene ook klaar doed fien dat’er ver- „Triáng

feheide Mannen mede zijn befig geweeít; en dat elk na fijn bequaam— гадите

heid, fijn Taaks beter of flegrer afgedaan heeft. Invoegen door defe en orârui‘är

diergelijke toevallen , defe Overfetting feer ligt in haar felfs niet alte fui- kan v°°ff~

ver en volkomen is konnen zijn; Ten tweeden iíl‘e ook door de tijd in Sĳs?

haar felfs niet onbedorven gebleven: waar toe de onwetendheid der uit

fchrijvers met het een voor het ander te {tellen , al van ouds niet weinig

geholpen heeft; gelijkmen fiet dat alle oude gefchreven Boeken, ’tfel

ve lot onderdanig zijn geweeít, en dat ons daar door verfcheide Lefingen

verfchaft worden. ’t Verval in defe Griekfe Text heeft noch te meer

konnen toenemen, wanneer daar andere Griekfe Overfettingen lang na

defelve voor den dag quaamen; als namelijk die van Aquila, Symachus

en Theodotion , drie afvallige Chriítenen die Joodfch geworden zijn.

Want defe vertaalingen met de Overfetting’der Lxx vermengd wordende ,

kon niet anders dan een verdervíng van defelve ter weereld brengen. En

is defe dan al wederom van de uitfchrijvers verder bedorven geworden:

want de Exemplaren van defe of gene Lezers te mets op de kant met при

eenige Aanteekening of verfchillige Lefing uit een andere Overfetting Ё‘ЩЁЁФ

verrijkt zijnde , foo is ’t een en ’t ander , van een laater uitfchrijver by toeval de andere

in de Text geraakt. Gelijk mede niet onwaarfchijnelijk is , dat de loden

en eenige Griekfe Ketters, fommige plaatfen quaad—aardig hebben ver— gen hebben

valít of eenen flinkfen draai gegeven hebben. Onder welke mishandelaars È;

felfs Origenes van fommige niet geheel vry gefproken word. Defe ver- детищ.

maarde Man in lijnen tijd alreede veel bedorven Boeken fiende, heeft,

op datmen de faal—gre en daarin des te beter mogt ontwaar worden, By‘ Шиш}?

bels gemaakt die hy Ïâtrapla , Hexapla en Otïapla noemde, om dat hy

in defelve 4.. 6. of 8. verfcheide Texten des Bybels in Kolommen neffens arbfid "n

malkander Prelde i alswe boven uit Voílius hebben aangeteekend.: name. O“g°"“'

lijk den Hebreeuwfchen Text tweemaal, eens met Hebreeuwfche en eens

met Griekfe Letteren : daar na de Overfetting der Lxx , en dan vervol

gens in orden die van Aquila , Theodotion en Symachus, als ook die van

Jericho, en ten laatílen die van Nicopolis д ten einde men die tegen mal—

kanderen’vergelĳken mogte. Doch het is te beklagen dat dien {chat ver‘

loo
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looren of elders moetwillig verduil’cerd blijft. Behalven defen arbeid;

maakte hy tot een kort behulp, noch defe faamenfetting: hy voegde de

Overfetting der Lxx , en die van Theodotion, met verfcheide waarne.

mingen by malkander ; of gelijk andere met meerder nettigheid verhaa

len; hy voegde in fijn Hexapla de Overfetting der Lxx met die van

qxîfkhgì Theodotion, die vers op vers tufl‘chen malkander in mengende ; daar by

bruikep of doende eenige Teekenen, om het eene uit te doen, en ’t andere by te

ffm?" voegen, en om dit en dat te onderkennen. Defe Teekenen naderhand

Boeken van de Affchrijvers nagelaaten , heeft niet alleen het nut van dien arbeid

Ёжик: doen te loir gaan; maar heeft ook te wege gebragt dat die andere Over..

fettingen, iníonderheid die van Theodotion met die der Lxx , jammer

’ lijk zijn vermengd geworden; fulks dat Hieronymus in fijn tijd met regt

(житие over de verfcheidendheid der Exemplaren klaagde. En onfe Godgeleer

dfvaëfâfi" de meenen hier uit dan ook niet geheel ongerijmd te befluiten , datmen

Митей de Overfetting der Lxx, thans niet anders dan vry bedorven moet aan

docvrclçêfńng merken; en dat wy van haar oude oorfpronkelijke Text, ilegts groote o

houdcn- verblijffelen hebben. Om van welke verfchilligheid een voorbeeld te heb

ben, wy fien , dat felfs in de Tijd-reckoning der Aards-vadcren voor de

2241- Sondvloed, een brefi‘e van 586 Jaaren tullehen de Hebreeuwfche en

33%: Griekfe Text gevonden word: flellende de eerlle maar 1656. de Griek.

5 ' fe wel 224.2 _]aaren. Welk verfchil d’I-Ieer Voflius wil darmen uit de

Griekfe Overfetting der .Lxx verbeteren moet, als die minder bedorven

is dan de Hebreeuwfche: en hoedanig hy fulks bewijlt, fullen Wy hier

na uit hem felfs laaten hooren. De Rooms-gefinde bekennen wel dat de

Lxx Overfetting federd Chriilus komfie door d’uitfchrijvers bedorven is,

doch dat defelve van Origenes, neft‘ens den Martelaar Lucianus en He

fychius, uit het oorfpronkelijk Exemplaar van Alexandrien wederom ge

fuiverd en heríleld is. Die ook gelijk Baronius verhaald, tot beter on

derfcheid, eenige Teekenen van fireekjes en fierrekens, uit Theodo

_tion geileld hadde , die daar na wel vermengd wierden met den Text,

en defelve bedorven, maar dat Hieronymus die misflagen weder gefui‘

verd heeft: daar-en-boven dat hy de Teekenen uit Theodotion , die 0

rigenes daar by gefet hadde, behouden heeft. Gelijk hyook verder, om

alle twill die wegen de verfcheide Overfettingen oprijfen konde , voor te

komen, den Bybel uit het Hebreeuwfeh felfs heeft overgefct. Dit fegd

De Baronius. Dat nu ook de Roomfche Meellers voorgeven, dat Paus Six

tus de V. uit een Exemplaar der Lxx Overfetters , dat ruim izoojaar oud

den niet was, defelve wederom foodaníg fuiver aan de weereld overgeleverd heeft

Ïá'ail’äègd“ als fy van ouds geweefl: is; daar in en ílaan fy het met malkander niet

sixrusdov. eens: want fommige uit haare bende bekennen felve, dat’er noch mee

“ЮГ“; nigte en onverdraagbare misílagen in gevonden worden. Soo datwe met

veele befcheidene Mannen befluiten mogen, dat de Griekfe Bybels die

"CĲIKÜÌ- wy nu hebben, wel niet foo fuiver zijn als fy eerlt geweeft hebben; doch

Ho:т dat fy egter niet geheel en 'al verlooren , maar noch defelve Griekí‘e О—

wy de verfetting is , die in die tijden gemaakt is; alleen van haar oude fuiver

Èftflgm' heid grootdeels afgewilleld zijnde. Dochd’Heer Voflius houd, behalven

voorgoed ’t gene wy hier vooren uit hem tegen R.. Simon hebben bygebragt, met

тык"- lijf en ziel flaande, dat niet alleen defe Overfettinge van Origenes niet

vande en is veranderd uit den Hebreeuwfchen Text, doch wel verbeterd en

met Teekenen is verklaard uit de oude Boeken; maar ook, dat alhoe

fprokcn— wel voor defen de Joden en Origenes defe Overfettingehebben getragt

te verbaileren , en {у ook veele Exemplaren befmet hebben_(namelijk de

 

 

10



мы DE Masonn op решете OVERLEVERINGE'öcc. 285

joden door vermenging met de Overfetting van Aquila, en Origenes

door die van Тheodotion) Gemelden Heer nochtans durfd Vall {tellen ,

'dat defe Overfetting van Ptolomeus tijden af, tot heden ten dage, op

regtelij ken tot ons overgekomen is; en dat de verandering die in defel

ve door den tijd ingekomen is, van foo kleinen belang is , dat wy met

veel meerder verfekering konnen roemen, de opregte Overfetting der

Lxx te hebben, als wy vertrouwen de eigen Schriften van Virgilius ofde

Одет Cieeronz's (diemen voor feer fuivere Boeken houd) thans in handen

te hebben. ’t Welk hy beloofd heeft eenmaal de weereld breed genoeg te

fullcn toonen. ’t Gene ook , elijkd’Heer Burmannus wel fegd , t’eenemaal

wenfchelijk waare, op dat оо twijíïelagtigen faak eenmaal aan een goeden

uitflag geraakte. Nu willen wy ook gaan bellen , wat deJoodfche Rabbinen

diemen Maforeten noemd , federd Ezdras tijden _, al neerltigheid hebben

aangewend , om de Text en regte Lelìng van den Hebreeuwfchen Bybel

ongefchonden te bewaaren.

 

VYFDE HOOFTSTUK.

Кокт INHOUD Dl-:sEs Ноогтзтпкз.

 

 

.y А: eegently'k de Mafora ofyood/ebe Overlevering is ,' en wie daar

wel ŕvangejebreven hebben. Wat de Maforeten ontrent de Bybel'

t l „l text en V okaal-punëten hebbengedaan. Eenge штилететет
" ъ ’ ydelegehet'menz'jjèn [a] de Э‘оден тефегд. Groote en kleine Ma

‘fora, ‘van wat onderfebeid. Wat rvoor luiden де Maforeten дети/ее]! z_íjn.

Van wat nut men де МаГога moet houden. Letter-telling der (‚Ил/джип '
A'naar in ruan <geenen dien/t'. Bygeloovigheden die onder де Mafora ingeylopen

гул. Watfoort 'van Kantez'kenz'ng de Keri en Ketib der_‘ïoden ‚гул , en fvan

hoedanigen (де/7171112. Of де regte uitfpraak van Gods Naam o] де joden

verlooren is. 1Vaar ontrent де Keri en Ketib теф‘ i: beßg gewagt, en op

«wier/.tgefaòß die waarßhynelyk is тандему. Dat де oude_jool'c he Катег

keningen niet ‘van :Mo/e: noch van Ezdrasgemaakt konnen zyn. Met noe/J

eenzgefraaye aanmerkzngen raakende де Leling. Í/an de joodfehe Cabala,

en ‘van де Gefehreve en Ongefchreve Ч’сг. Hoe де Cabala o] veelej'oden

boven де H. Sehrzft (ее/Зад word. Mer/@waardige dingen mt де Cabala on.'

trent де Verborgentheid van den Meíîias. Í/ande'fooverkundige uitwer

king der Cabala. увод/Нее meem'ngen aangaande de \Vonderdaden van

Chriltus. Oorjjbrong der Cabala Ívolgens de meeninge der Cabalilten: lle-a

nefenr der_/el'ver voorname Grond-regelen бес.

TEN heeft Elias Levita , Petrus Galatinus , Johannes Мо

rinus ,Joh d’Efpeires , Thomas Goodwin en andere tameljik

„ fraai gefchreven : Doch aldernaauwkeurigts Buxtorñus in

. fijn Tiberias 3 Welkemede by lijn Hebreeufche Bybel gedrukt

' en ook in ’t byfonder in een minder forme is uitgegaan. Wy

fullen daal' "ан eenige der noodiglle faaken uitkippen,en handelen alleen kor-v

telijk van d@ VOlgende dingen : als I. Van den Naam; II. Van de Stoffe Orl

trent welke de Марта beiig is. III. Van de verfcheide wijfen op welke die

eeriì gefehreven en nu gedrukt is.< IV.~Vau deífelfs Autheuren. En ten V.

A а Van

  
Wie van
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cn МаГогсг

ten wel ges

fchrcvcn
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‚ War defun

w ‘ Van haar dienll en gebruik. MAsoRA dan is een Hebreeuwfch woord ,‚ dat
at ci- _ .

ящик yde verfcheidelijk gefchreven en afgeleid werd van een Wortel-woord dat Oft/tr.

M‘fm ‘S‘ left/eren beduid 3 foo dat’et een Over‘le’uerz'ng beteekend , van de Ouder: tot de

Kinder: ontrentde regte Le/ìng der H.¿klar/ji* : zijnde een werk van de groot.—

Hen arbeid , de minitedingen ontrent de Verflen , Letters en Panel-en op te

merken , en daar over een oordeel te vellen 5 -а1 de Letters te tellen ôte.

Wíe de Gelijk gemelde Goodwin over de beteekenis en herkoml’t der Majora dit

ЖДЁМ volgende gel’ehreven heeft: Nopende de Маг/джип leid hy ‚ wy moeten

Volgens weten, dat МАЬАк beteekend Tradere, Overleveren; en MASORA een

Traditie of overlevering , van hand tot hand aan de Nakomelingen

uf: Вих- fonder gefchrift: even gelijk de Pythagoreen en de Druiden gewoon wa

‘mf' . ren te doen; Doch door de figure Synecdoche , beteekend het defe Nata

Critica, aat ‚Ус/90114 ‚ dat is Berfíbagtxge Aantee/zening, ofte korte uitleg

ging, gefehreven op de kant van den Bybel. En die de Autheuren of

Upitelders van dele Berifpagtige Waarnemingen waaren , wierden Ulla

fin‘ez‘en genaamd. Wie nu eigentlijk defe Autheuren geweeít zijn, daar

van is tweederlei gevoelen: Buxtorf teekend uit Aben—Ezra aan, dat

eenige die houden voor fekere geleerde Joden, die iig in de Stadt Ti

Ofdc berias onthielden , gemeenlijk Le Wул van тет: genoemd. En defe

гадка" Wijfen agtmen dat de Kant—teekeningen op den Hebreeuwfchen Bybel

voorde faamen gefield hebben; namelijk eenige tijd na de vol-eindinge van den

Mî‘b‘ä‘c" Babylonil’chen Talmud, dat is ontrent het Jaar onfes Heeren 506. gelijk _

c" Rabbi Elus Levita aanteekend. Doch men houd dit gevoelen om defe

‘13,th twee reden nietfeer waarfc-hijnelijk: eerfi , om datmeninde Hil’torien niet

en vind, een foo langen geduuriaamheid vaneenige vergadering ofSchool

‘Ĳîĳndĳk binnen Tiberias , ‚maar veel eer dat de waardigheid der leeringen daar al

gebäude“ _nen de 4.00 Jaaren na Chrifius Geboorte, heeft beginnen op te houden.

wor ‘ Ten tweeden, gelijk Bu‘xtorf aanmerkt ‚ dat in beide de ’l‘almuds geen

gewag van de Майна noch van de dingen die’er in begrepen worden , ge.

Thomas maakt word. Derhalven :feggen andere mogelijk waarl‘ehijnelijker, dat de

ЕЩЁ?" Maforeten waren die Kerkelijkcn Raad die‚gehouden is by Ezdras , Haggai _,

¿21m dzc-n Zacharias, Malachias en verfcheide andere Godvrugtige en hoogverligte :

Сгоогсп Mannen, tot hervorming der Joodfche lKerk-:faaken na de wederkomfl:

мыс: uit Babel te faamen vergaderd 5 iomtijds Mannen ‘van de Скот Synagoge
joden voor

‘ deMaforc- genoemd. Defen Raad duurde ten minfien veertig jaaren: want bimon

ten , doch

Walton en jul’tus , welke met fijn Prielterlijk gewaad uitging, om den Grooten

andere zijn Alexander te ‚bevredigen, wanneer hy lijn Vyandelijke ‚aankomfl opJe

rufalem ‚gemunt had, was de laatí’tewan dien Raad; ’t geen niet veel boven

вел. de drie honderd aaren , voor de ‚komfie onfes ’Saligmaakers gefehied is.

132ат Ezdras was de ‚voor-aanfitterof Opperíle van defe Raads-vergaderinge;

was Ргс- en van fulken agting onder ‚de joden, dat fy ‚hem by niemand dan by

ËËÎZL‘ÂË‘ Mofes wilden vergeleken hebben. Seggende van hem: Dat h)’ waardig

vergadc- was, dat de Wet door fijne hand aan [frac] gegeven was geworden, la]

“rogo aldzen hem Mojër met rvoorgekomen waare gewag/í. Vorder itaat’er aan te

Ёпд ьу (Ё merken, het werk dat defe 'Groote .Synagoge , namelijk de waare ofeer

Т°"°"- Pre Maforeten, verrigt hebben. En kan fnlksbequaamelijk tot fes aan

merkelijke dingen gebragt werden. Want ecrit, als defen Raad verga—

Квас! “Мс derd was; (onder welke Ezdras de Opperfle zijnde,‚onder[’teund wierd door

Gods Geeft) foo bepaalden fy wat Boeken Kanonijk, en welke Apocryph

volgens waaren. ‚Ten tweeden , wierden de oorfpronkelijke en Kanonijke Boeken

богат (dat is die haar eigen geloofwaardigheid van ouds door fig felfs hadden)

Шла? Van alle ‚misflagen en ‚Schrijf—fouten д die in de Text ten tijde haarcr ge
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yangenfchap en verblijfin Babel ingeflopen waaren _, gefuiverd. TCn derden _ Нос ¿ç

verdeeldenle _’¿t `lOude Teltament in twee-en-twintig Boeken, volgens ’t 2295135:

getal der Hebi‘eeù\v‘f_cl_ìe‚_Letteren. Defelve onderfcheidende in groote ver- “anolIm

‘ deelingen, en mogelijkook in minder Verffen: want alhoewel de Wet niet en

‘was foo on—ordentlijk‘, en fonder eenige tuffchen-fpatien , ` ofaf-breking tuf‘ „gage.

fchen de woorden ‚ datmen het"voor een gedurig Vers , ofeen @enig famen- gid Wor

hangendwoord fou aangeíienhebben 3 nochtans en was fy doc alfoo niet om ‘n’

derieheiden in verdeelingçn erì’VeerII‘en , ¿gelijk wy die nu hebben.I Ten

_vierden , fy voegden daar by haare berifpelijke aanmerkingen aangaandede

on-ordentlij kheid vanveele \vqo'rdep',er_1_;lat wel mceít ten opfigt der Klink,"

.letteren , en By-galmen diemen tot-¿de regte uitfpr’aak in ’t lefcn waarl—

nemen moeitx ¿Ten `vijfden , {у telden de Veríl‘en , woorden en Letteren

van elk Boek_, om alle mogelijke verdçrvinge der Text-_, in de toeko‘

mende tijden voor te komen. Ten fesden', teekenden fyLooík aan de Ver—

fcheidene fchrijvinge, en verfcheidene Lefinge: van welke, op дастся

.t wel verfiaa, wy moeten weten, dat in de Hebreeuwfehe Text veele

woorden gefchreven _worden д met meerder, en veele met minder Letter.

Îren , dan fy uitgefproke'n worden. Gelijk ify_,ook Agt woorden tellen, die __

hoewel in den ‚Textgefchreven, niet úitgefproken worden Src» Op de z‘l’âtîíîì

kant word het onderfcheid uitgedrukt; welk onderfcheid in de Text [y ¿2 нём:

`noemen Кию, dat is Батут/гиде. En het onderfeheid op de kant noe; is»

~men {у KERI _, dat is Lefinge, om datfe lefen volgens _’t geen op de kant

fiaat. En werd орденами: by fommige‘Joden vooììeen wettige verbete‘g

`ringe des Bybels gehouden 3 gemaakt uit de byfondere Affchriften der Hei

lige Boeken; zijnde fulks ook na haar meening als van Goddelijk gefag,‘

àvervattende veele verborgentheden aan Mofes bekend, en aan de Prophe’

_ten vervolgens geopenbaard , alhoewel veele derfelve in onfe eeuwe onbe-V ì _

kend zijn. Doch’Ĳdat dit niet en was eenige verbetering der Oorfpronkelijke от;

frext felve; (dewijl dat fulken onderíeheid niet opfettelijk was voorge— di=v¢w_

’nomen by de Propheten _en Heilige Schrijvers, der Schrifture) blijkt

klaarlijk uit de verfcheide Lefinge in defelve Boeken , welke in die tijd ge- deBybcl .

_fchrevenzijn van Haggai , Zaeharia , Malachia , Daniel en Ezdras : want die ЩЁЁ‘ h°“`

Autheuren zijnde van haareigen Boeken, hadden geen verbetering in die

'tijd van nooden , “om dat fy felve tegenwoordig waaren 3 maar daar was in de

voorige Boeken alleen eenig verval gekomen onder de 7o Jaarige gevangen.

l‘chap : gelijk ook in die laáterSchriften wel ve‘rfeheide Lefingen gevonden

_worden , doelgdie eerít naderhand in de Affehriften ingeflopen zijn. Dit fegd

`Goodwin. Doch wy moeten alle defe dingen uit den geleerden \Valton‚eií

andere noch nader uitpluifen. 1; En belangendealle de bovengenoemde aan:

tçekeningen , de_felve zijn te vinden in de Veneetfche en Bafelfe Hebreeuw—

fche Bybel , ten deele op yder blad-zijde aande kant en_tuffchen-kolom..

men, ' en ten deele agter aan, Ofnuook defen arbeid vanfoo grooten nut-i

tigheid is, en of daar door ‚verhoed is , dat de'Î—lebreeuwfche Text t’fe“

derd nieten is konnen verdorvenwerden,‘ gelijk fommige meenen , dat ‘

fullen wy hier na, niet vergeten te onderfoeken. _ _ j ‘ j ,’ . f _. l Ц

De Stof derìMafora ‚ alswe gehoord hebben, dan in eenOor“

deel kundige aanteek-eninge over de Verífen , ‚over deWoorden , de Letters ‚

de Puníten en de A'ceenten :_ dus hebbendan de‘Maforeten al de verfcheide

IV<:rfl`en des Hebreeuwfche Texts geteld ‚- yen aan het einde ‚van yder Boek

aangeteckend: ecrit met Tal-letters , en daar na met een Tceken-woord,

’Welkers Letters het (сине getal uitmaaken: fy hebben ook het middelíte
Vers van yder Boek aangewefen. Alle de Verifen des Ouden Teílzam’ents

A’ 2. `1 telg
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tellenfe tot 2 32 06. Ook hebbenfe aangaande de Verllen in de tweede plaats‘ .

ontrent derlelver woorden aangeteekend: dat een Vers in de gantlelie

Schrift, (by voorbeeld `Ier. 2 I: 7.) beíl‘aat uit4.2 woorden en uit 160 Let.

ters. Daar zrjn’er maar twee in deWet , die beginnen van de Letter Затем ,

namelijk Exod. 32: 8. Num. 14.: 19.en diergelijke ontelbare dingen meer.

Ten derden hebbenfe ontrent de Verll`en aangeteekend , dat’er iommige

zijn , die yts gebrek hebben, foo dat’er yts tot vervullinge van den zin

moet bygevoegd werden. Defe plaatfen werden van fommige 25. van ari

dere 28 geteld , daar toe in fommige Boeken een ledige plaats werd open

gelaten. 'Гen vierden, ontrent de Verfl‘en hebbenfe ook aangeteekend,

dat’er 18 van de Schriftgeleerde zijn veranderd, gelijkwe in een ander

Hooftftuk hebben getoond. Hier toe behoord ook voor het vijfde , het

wegnemen van de Letter Van uit vijfwoorden , Gen. 1 8: 5. en kap. 24.: 5 5. ‘

Num. 12: 14.. Pfal.’68: 26. 36: 7. Eindelijk hebbenfe ontrent de Verllen

aangemerkt , даме in vier Boeken het laatl’ce Vers op een na, herhaalen , na.

inelij k in Iefaia , de Klaagliederen , Malachia en den Prediker: tot reden hier

van gevende, dat die alderlaatí’te Verfl’en eenige droefheid ofШа?inhouden,

doch de laatite op een na, eenig goed of zegen toeleggen д ’t welk her.

haald diend op dat de Lezers niet bedroefd en (ouden weg gaan. Andere

leiden haar reden af van de waardigheid des laatfien Vers op een na, het

welk daarom dikwils moet herhaald werden.

Ontrent de woorden hebben de Maforeten de volgende dingen aan.’

geteekend: eeríl de verfeheide Lefingen en andere dingen onder de naam

van Klik] en KETIB 5 daar van hier namaals met opfer moet gefproken

werden. Ten-tweeden hebbení‘e eenige woordenaangeteekend die Ио! , of

Gebrek/ug gefehreven werden. Vol zijnfe, wanneer de rultende Letters

Van en :fad werden uitgedrukt daarfe niet altijd gewoon zijn uitgedrukt

te werden: of als de overtollige n' Не gevoegd werd by de tweede Per

foon des voorleden tijds, of by dellelfs aanhangfel. авт/щ werden de

woorden gefehreven , wanneer de yad , Van , Aleph , en de eindigende

He buiten gewoonte werden nagelaten. Egter hebbenfe niet op aile yrs

aangeteekend , тааг alleen op de gemeení’te. Wanneer de Volle woorden

meer zijn dan de gebrekkige, dan hebbenfe de Gebrekkige geteld, en foo ook

in tegendeel. Ten derden , fy hebben ook eenige dingen aangeteekend on‘ 4

trent de fehikking of plaats der woorden: nameli k datfe zijn in ’t begin ‚‚

midden of einde van een Vers. Ten vierden heb enfe ook yrs aangetee—

kend ontrent de dobbelfinnigheid: gelijk als Gen. 19: 8. dat het woord

‘mn agt reifen genomen werd in lijn gemeenebeteekenis als een Prono..

шт of Voor—naam, zijnde anderfinds een van de Goddelijke Naamen.

Eenige zijn van oordeel, datfe hier mede hebben willen verhoeden, dat

niemand de ftoutheid en fou hebben yrs in de Grond-text te veranderen:

of gelijk andere feggen, om haar eigen giílìngen voor te fiellen. Ten

vijfden teekenen (y aan, de faamenltelling fommiger woorden; wanneer

eeníg woord met een fekeren Naam ofmet eenige dienflbare Letters buiten

gewoonte werd faamgevoegd. Ten fesden , de Maforeten hebben ook noch

veel woorden geteld , namelijk hoe dikwils defelfde in ’t О. ТеРсатепс wer.

den gevonden: als Jona: 3: 6. dat het woord “3?! negen reifen in de Bybel

voorkomd: doch de plaatfen waar, dat en teekenen fy niet altijd aan.

Ten levenden hebben (у ook vijftien woorden aangetcekend, die boven

op met een of meer Punéten zijn geteekend: van welk’er Tien zijninde

Wet, Vier in de Propheten en Een in де Hagiographz'ofHeilig-gefchre‚

ve Boeken. Dele Puneten zijn geen Teekens van Vokalen, maar om ее—

 

ni—
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nige verboi‘gentheden , na haar {eggen , aan te wijlen; die door de veel

vuldige veritrojing derjoden in vergetenis zijn geraakt. Het is wel feker dat

defe Punttcn {eer oud, zijn д dewijle den Talmud daar van gewaagd. Egò

. ter is niet te bedenken darf: van Ezdras daar zijn bygevoegd , maar datfe veel

eer by geval, of met voordagt van 'ymand anders daar zijn bygevoeed;

Aangaande de geheimen die de Maforettn daar úithaalen , die zijn feer be

lachelijk, Ja ook de H. Осей onbetamelijk: by voorbeeld in de plaatfe `

Gen. 16; 5. werd in het woord W9* En u Saone : op de laatfiej'od een Puníl:

gevonden: en dit woord werd in de gantfehe Wet met geen tweeyad: ge

l‘ehreven als op defe plaats, en dat ‘om geen andere reden, als om na

derjoden feggen , deí‘efchoone vèrborgentheid aan te wijfen 5 dat Sarah met

de mond tot Abraham en met het herte tot Ha ar {oude gefproken hebben.

Daar na ook Gen. 18: 9. en fulke teld’er Wa ton tot 15. op.

Ontrent de Letters zijn by na oneindige dingen aangeteekend, diewc

niet alle mogen ophaalt-zn. De groote Letters maaken 1n de Wet het-Asc.

die fommige egter twee ofdrievoudig gefield worden. De Мать-11111 defer

Letters verhaald de Mafora aan ’t begin—van ’t Boek Genefis , en aan ’t

begin der Kroníjken , ‘doch met eenig verfchil in fominige Letters. De

tijd wanneer defe Letters in de Text zijn ingekomen is onfeker, egter

werd in den Talmud daar van yts gerept. Wat geheimen de oude Rabbmen

daar 111 gefien hebben, is niet noodig hier te onderl‘oeken, en de heden

daagfehe leden zijn daar ontrent vr)l beufelagtig. By voorbeeld, chit.

13: 33. 115111111 willen l‘y dat de groote Letter Сите! is tot gedagtenis der Drie

die gelehoren moeiten werden , namelijk de ПаштетdeMelaaĳìhe , en de

Le‘w‘ten van dertien Jaaren Sec. Defe Letters werden in alle Bybels

niet gevonden :dog Muní’rerus heeftfe in fijne uitgefchrabd. Walton meend

dat defe groote Letters , als ook de kleene omgekeerde Letters , met

Wat de

Malbreren

onrrenr de

Letters dcr

Heilige

Texr

hebben

waargeno

men.

Voorbeeld

van ver ge

Íogte ge—

helmen by

de joden.

de Eindigende hangende Letters , alleen by geval en verfuim zijn in de Text ‚ ‚‚

gekomen , en dat de laatere bygeloovige joden , daar in eenige verbor

gentheden hebben gefogt ‚ op datÎer niet voor een Doe—niet fouden fchijnen

te Itaan.

Sy hebben ook de kleender Letters aangeteekend tot het getal van 33.

Doch in íbmmge Boeken zijnfe niet te vinden: in eenige ook meer, en in

andere minder. Volgens de meening der Rabbinen foudenfe de geringheid

en veragting der faake beteekenen daar van gehandeld werd. by werden

opgeteld in ’t begin van Leviticus , en in ‘t begin van de Groote ‚Мл/ду‘а.

Van gelijke hebbenfe aangeteekend eenige hangende Letters , en een Let—

ter namelijk de Nun ‚ die omgekeerd is. De hangende Letters werden aan

gewefen in de ‚Март judie. 18: 3o. en Pfal. 80: I4.. De Alun werd om

gekeerd gevonden in negen Texten , onder welke plaatfenNumerorum

10: 35. ‚van in het тети (der Arke) de Rabbinen willen ‚dat door de omge

keerde Àz’rm aangewefen werd , dat alfoo alle Ifraels Vyanden te rug

edreven lullen werden: v“fie verwonderd iig niet over diergelijke beu

l’elingen? Doch daar zijn eenige plaatfen in welke de Non niet omge—

keerd gevonden werd. Over de Mem en de [Шт hebbenfe ook aangetee—

kend , dat de ‘Eindigende Mem op fommige plaatfen in ’t midden voor

komd; en foo ook in tegendeel: en foo (eggen fy mede van de Nun ‚' daar over

te vooren genoeg is gehandeld alswe van de Oude Hebreeuwfehe Letters

fpraaken. by hebben ook de middelfie Letter van yder Boek aangeteekend.

Ook hebbenfe de Letters van yder Boek geteld , gelijk uit eenige overblijf

fcls blij kt: want men moet weten dat de helft van de Март in de gedruk—

te Boeken niet te vinden is. Ook hebben fy geteld. hoe dikwils elke

Aa 3 Let..
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Letter van ’t A nev in ’t gantfche Oude Telt-¿ment komd : en rekenen die

danig als de volgende Taafel aanwijít. .

41377° "залет/142377. ПНИ/9. 234.27. ВЗЛЙЁСЪ43583
3213. ..

îîssg- j ВСЁ/1 38318’ uTeth. U??? у Hajm. 20175‘ l oo dat degantfche

1734: n Слил. 29537. ' _70d- 664-20- ”Ре. 22725- te lingevanalledeLet

мм. 1104107232530. :CdR/J. 4.8255. xTzdËìe. 21882. teren desBybels, Бе

12867. "Не. 47554“ äLdíhetÍ—4JSI7. Риф/9. 22972. loopt een getal van

Van. ŕ76922. гад/еж. 77778. 22r4.7. Îáâlâîégfäelĳämûl‘

“Ё“: Jzym. 22867. a Nun. 4.1696. adrian.. 32,214.8.l i 81521’ng

415-7. ‘ ‘ \ ‚

g_ î..”‘.Î‘. “ai *e ¿e -‚ .‚ ‘_ '

31767976- Doch daar werd getwijfeld of defe getallen ook opregt zijn 3 .enrnet

”58“ reden, dewijle niet wel mogelijk is defelve heel net te tellen. Eemge

hebben fulks willen doen met al de Letters van yder zijde te tellen, en

; 1 dan volgens het getal der Blad-zijden de Letters te vermeenigvuldigen.

in”. En zijn de Arabiers en andere Mahumedanen de Joden in ’t tellen van de

23:13: Letters des Alkorans nagevolgd. Als ook fommige Chriftenen van ’t Nieu~

Мг we Tefl‘a‘ment. Ontrent de PunítenofKlank-ítippen hebben de Maforeten

81 s l 301 veel en {eer nutten arbeid aangewend. _ Namelijk eeríl in._de Puníten te vin

Mï‘g‘rn den , waar door de regte Lefin’g des Texts tegen vervalfingis hçfchermd.

описи: de Vorders hebbenfe.veel dingen ontrent de Punöten aangetekend, daar in eenig

regge“ Veriehil van de gemeene regel is 5 gelijk te vooren van ons is getoond. ’t Geen

Еды“; Wy dus ver moeiten feggen van de Stoffe der ‚Мл/дм. Aangaandenu haar form

of byfchikking , diend aangemerkt , datfe eertijds anders is Еву/сей dannu :

want {у Proud doen niet nevens de Text‚maar wierden pp byfondere Briefjes

of Qeedels gefchreven , diefe haar Leerlingen voorlafen ofverklaarden; doch

die met’er tijd foo aangroeiden , datfe deBybelfe Text ver begonnen t’over)i

D‘ Maß' treffen. Vorders is de Mafom niet op een tijd noch van defelve Luiden , maar

га WBS CCI'

tijds op van verfcheide te gaat geiteld; die t’elkens wat by het voorgaande hebben toe— ~

B‘Ëflî‘vm gevoegd 5 foo datfe dagelijks noch aanwaíl. Datfe deМарт eertijds op Гос.

gc danige afgefonderde Briefjes gefchreven hebben, blijkt uit de feer oude

¿ngflfL Hand-fchriften _en Pergarnenten die by deJoden zijn, uit welke R.Jacob

«фитинг Ben-Chajim de Mai/bm in de Ñe'neetfche Editieheeft t’faamgefleldzalleeri na

latende ’t gene hem van geen belang fcheen. Soodanigen ‚Мл/дм heeft Cap—

nio ook gekregen van de Keifer Maximilianus , die over eenige eeuwen , en

voor Abeti-Ezra met feer kleine Letters gefchreven was: zijnde niet met

Linien , maar als met Troepjes van verfcheide dieren befehilderd 5 het welke

Schikhardus fegd geilen te ‚hebben, en m; by den MarkîGraafvän Baden

is. Doch wanneer daar verfcheide Exemplaren van deMafora in ’t ligt qua

men, hebben de oden om de guní‘t des Volks en Geld te krijgen defel‘

ver in de Text 5 ‚aan de kanten boven en onder beginnen teëfchrijven , daar

door veel verwarring en misflagen zijn ontí’raan. Walton fegd foo een

Affchrift te hebben Yan over 300 ]аагеп oud, dat met foo kleine Let-`

ters gefehreven. is , datfe niet lkonnen gelefen werden.` De Маг/от is dan“

‘ ecrit in de Veneetfche Druk geiteld, doch met veel fouten , die Buxton.

6mm-6;',- fius in fijn Bybel voor een groot gedeelte heeft verbeterd. Defe Majòrqis

Ë'sincM‘î- tweederlei, een in de ,Text cn de andere aan ’t einde: de Text Maß@

шип werd ook onderfcheiden inde Groote en Kleine. De laatlle is uit de groote

шиш. t’faa’mgetrokken : en werd aan de binneníle zijde , ofindien ’t de [lofle ver

eiíl , aan de buitenfle zijde met Getal-letters , in afgekorte woorden, en

met Iecken‚letters kortelijk gefchreven. De Schrifruur—plaatfen Werden

hier niet aangewefen, ten zy het woord maar twee reifen voorkomd:

want
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want dan werd de eene plaats met een oftwee woorden by de Letter :Bet/9

verhaald. Het grootfte getal werd fomtijds door Teeken-woorden in ’t

Chaldeefch uitgedrukt. De Maforetifche aanteekening behoord tot het

woord dat in de Text met een Cirkelkcn is geteekend 5 en als’er meer zijn ,.

[oo paflen de aanteekeningen daar vervolgensop. Doch als .het Cirkelken

‚midden tufl‘chen twee ot meer woorden L’raat , foo behoord de aanteeke

`ning tot al die woorden .-gefamentlijk. De Groote Тет- Il’lafiìra is _‚ die in

yder Blad-zijde boven en onder de Text , als ook aan de zijden werd ge.—

i‘chreven , wanneer de Rabbinifche aanteekeningen de geheele ruimte niet en

beflaan. Hier in werden de woorden voornamelijkverhaald en de plaatfen

opgeteld. Ecrit fiellenfe het woord des Texts, ‚daar nahet getal hoe dik

wils dat hetgevonden werd :eindelijk worden de рыщет aangeteekend , die

Нос de

Maiora-:i

fchc aanrec

kcningen

op de Tex

ten en tec

kcns paf

fen.

fomtijds met де. werden overgeflagen totop een andere plaats. Met twee i

Punëteneindigen de Maforetifche aanteekening, en twee Teekens wijfen

de woorden aan van Вел—6211111)”, die бед/140721 inOrden gefchikt heeft.

Hier toe behoord ook de 70W-@gaande Март, die in ’t begin yan fom

mige Boeken ontrent het `eerlte (‚root Woord voorkomen; welkers aan

teekeningen foo feet niet tot die Text in ’t byfonderbehooren , als wel dat

[с eenige algemeene dingen bevat by gelegentheid van .die Text. De Groote

Маг/от {laat aan ’t einde des Bybels ‚op de Order van ’t A в с. en heeft

onder _andere veel dingen, die in de Тет-Марат om de engte niet kon.

den geplaatít worden. Sy lteld de woorden voor volgens detwee eet-lle

Grond-Letters _des woords: ‚eerfi werden .eenige algemeene dingen voor

af gefonden ‚ .die .tot foodanigen Letter enhaa-r gemeen@ aandoeningen

behoord 5 dan gaatfe over tot de woorden felis volgens de vorm des wor

tels: egter flaanfe veelt-ijds mis, астме de woorden «niet volgens haar

_wortel onder een vreemde Letter brengen , daar uit groote verwarring is

ontílaan : ‚daar-‘en-boven verhaalenfe noch hetBoeknoch het Kapittel , maar

{tellen flegtseenige woordenuit het Vers 5 geli Buxtorfheeft aangewefen.

СуставAutheuren der ‚Мл/от is ‚verfcheidegevoelen. Ee’nigeîbrengenfe

tot Mofes tijden en de Overlevering aanden Berg Sinaij gelij‘kfe ookmetveel

van haare andere ‚beufeLingen en dĲoomen—doen. Dochful—ks is [eer dwaal-liek,

dewijle naauwlijks het vierde deel des ‘By-bels van Mofesis gefe‘hreve-n: en

de Mfg/bra immers nu .over al de Boeken desOuden Tell-¿ments aanteeke

ningen heeft. De meefic _loden erkennen Ezdras en de Mannender Groo—

te Synagoge voor Autheuren .der шли. Andere ‘brengeníe tot de Ti

berienfclae Maforeten ontrent het aar goo. Doch die op verfe—heidetijden ,

van verfeheide Perfoonen zijn vermeerderd. Walton gevoeld feet wel te.

gen GOOdwinen veeljoden , »dat de ¿lla/bra van .verfeheide Rabbinen op ver—

fcheide tijden is te ‚gaar gefield. ’t Gene ‚onder andereook daar uit blijkt ,

datfe in een Groote en in een Kleene ‚onderi‘cheiden. Metis ook feker,

dat’er eenige Maforetifche aanteeîkeningen zijn gemaakt voor den Tal

mud, en‘derhalven kande ‚gantfeïhe Март aan de Tiberie-ní‘ers niet toe

gekend werden. Het is mede niet bewijíïelijk ‚ dat Ezdras ofymand van

de ‘Groote ‚Synagoge .de ‚Мл/ат ‚gefchreve‘n heeft: Ja veel dingen bewij

Ген het ‚tegendeel. Want de Puníten waaren doen noch niet gevonden ,

als nu al getoond is; en legter -is de Марта meel-’c befigontrent de VPuneten.

Het is mede nietbedenkelijk , >clatdelfleiligeSchrijvers verfe—heide Leíingen

in haar eige Boeken foudenhebben opgegaderd. ‘Ookzíbuden dan de laater

Waar de

groot: Ma

lhra

Рима is»

Wie de

Aurhcutcn

van dc Ma‘

fora zijn te

gen Tho

mas Good

win.

Rabbinen ‚Ьу de voorgaande [Парт niets'hebben durven byvoegen , noch -

yts veranderen ,gelijk nochtans is gefchieden nochdagelijks gepleegd werd.

Doch het is egter wel waar-Îchijnelijk ‚ dat de Majòra begonnen is korts

na
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na Ezdras ten tijde der Machabeen , als wanneer de Joden in Seeten ver—

deeld , ontrent de fchors des Texts begonden befig te zijn.

Wy komen nu ook tot het gebruik dcr Март , die fommige foo wonder.

lijk bedagt {сыры ‚ datfe {eggen , het onmogelijk te zijn , dat federd eenige

verandering in de Hebreeuwfche Text heeft konnen komen. Dogandere 111

tegendeel houden het voor een ydel en noodeloos werk van menfchen die

weinig befigheid hadden. En foodanigen gevoelen vindmen foo wel by de

Joden als by de Chriítenen. Den Autheur van het Boek Cofrz', en den wijfen

Aben-Ezra vergelijkt de Maforeten by de gene , die al de bladen der Genees

boeken teld 3 daar door niet een eenige fiekte genefen werd. En alhoewel fe..

ker geleerd Man in fijn Hebreeuwíche Uordeelkunde , de Mafora wel

tot lizdras tijden brengd , egter en agt hy defelfde hedendaagfch niet veel:

en van dat gevoelen is ook Morinus. jacob Ben~Chajim die de Маг/дм in

de Veneetfthe Druk heeft gefield , bekend dat de Boeken uit welke hy

die gehaald heeft, feer verward zijn geweeít. R. Elias die de Alafora feer

verheft, bekend felfs dat’er ontelbare fouten in zijn. Buxtorfius befchul.

digd de Joden van nalaatigheid: en ofhy~ fchoon een heel Boek gcfchreven

heeft van de misflagen der Mafora ‚ egter íegd hy ‚ dat’cr mogelijk noch veel

meer in te vinden zijn. Doch andere waardeeren de Mafora ongemeen. R. .li- l

lias lig felfs tegenfprekende , fegd dat na de ХИЛ/от geen verandering inde

Grond—text is konnen gemaakt werden. En dit werd van meel‘t al de heden‘

daagfche joden en feet veel Chrill‘cnen toegel’temd _, byfonder fulke die de

faak niet al te naauwkcurig overwegen. Dus roept Schikhardus uit: О! onge—

Маршу/ее neeîfiigbeidfilfs ontrent de aldermmjie dingen .’ О bjfimdereweldaad

Gods! O Íverwonder/_zjke en zalige eenjŕemngbeid ‘van joo ‘veel Exempla—

ren door degantfc/îe weer‘eld ‘verflrozd J En belliut’er over dat nu de minl’te ver.

andermg in de Text niet en kan komen , ofdatfe door middelvan deМеди

аапРсопдз ontdekt 'kan werden. Doch wy meenen dat’er d’Heer Walton bc

feheidentlijker van fpreekt, leggende ; dat’er moet onderfcheid gemaakt

werden tuífchen de Deelen der ‚Мл/от. Men kan niet wel loochenen

of in de M’afora zijn feer veel dingen , die dienen om de Text onge.

fehonden te bewaaren: Egter is ligt te toonen , dat’er `veel overtolli

ge en onnutte dingen inkomen: want de Maforetcn hebben nooit haar

werk ten einde gebragt, maar daar is noch altijd yts aan gebrekkig ge—

bleven ; invoegen dat of fchoon die woorden , over welke fy yts hebben

aangeteekend ‚ ongefchonden konden blijven, foo waren nochtans de overige

daar door niet bevrijd. Vorders heeft de ondervinding geleerd , dat niet te‘

genflaande deМаг/дм , daar egter eenige fouten in de 'I ext ingekropen zijn ;

gelijk te Vooren is aangeteekend. Daar zijn ook veel dingen die de Mafore

ten niet en hebben konnen'aanteekenen , dewijle fy alle Exemplaren niet

‘in handen gehad hebben. Ook is de Mafiìra gefchreven in ’t Chaldeefch ‚

met afgekorte woorden en Tel—letters , daar doorfe ligtelijkis konnen be

dorven werden, en feer fwaar om lefen is. Hierom bekend Elias Levita

geern , dat hy twintigjaaren heeft befieedom deМа/от te vetklaaren 5 hy is

ook de ecrite geweett die fulks gedaan heeft 5 alhoewel Ben—Chajim voor

hem defelve in de Veneetfche Druk heeft in Orden gebragt. Buxtorf is ‘

de ecrite Chrilten geweeflî, die in die Oeífening wat diep is ingedron

gen. Daar is ook eenig verlehil tuffehen de groote en kleine Маг/от, als

ook tufl‘chen de groote met haar felfs. Indien dan de Март haar felfs

niet van fouten heeft konnen bewaaren, hoe foudfe dan de Heilige Text

bewaard hebben? Voorts foo is onfes agtens den arbeid der Maforeten

ontrent het tellen der‘ Letters en der woorden onnut, als ook welk de

‘ mid—
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middelí‘te Letter is, dewijle die telling niet en kan dienen om de Grond

'text te bewaaren: want daar kan veel verandering in gefehieden met be

houding van ’t felfde getal der Letters, als ook met de felfde middelfte

Letter. Ook hebben de Joden haar nooit bediend als’er gefchil over de

Lefing was van defe Telling. De Chriftenen hebben fonder foodanigen

Tellinge het Nieuwe Tellament wel konnen bewaaren; en de Concor

dantien zijn beter om de Text te behouden , als al die tellingen , en on

der andere de Concordantie van Buxtorf. In de [Ил/дм komen ook eeni

ge dingen voor , die na de Joodiehe bygeloovigheid fwemen: gelijk als

de geheimen diefe halen uit de Groote, uit de Hangende en uit de Отд

keerde Letters‘ Mogelijk hebben de Oude Joden wel geweten wat daar

door beteekend wierd _, doch de verklaaring der laater Rabbinen zijn

t’eenemaal beufelagtig. Het is ook ongegrond datfe eenige woorden , als

niet kuis genoeg hebben verwifl‘eld, even of de Heilige Geeft niet en had

geweten hoedanige woorden behoorden gebruikt te werden. Daar zijn

egter, alswe geleid hebben, eenige nutte dingen in de Mafora, en on

der andere de Pun&en , die veel doen tot de regte en makkelijke Lefing:

als ook haar aanteekeningen omtrent de verfeheide Lefingen , en de woor—

den die Vol of Gebrek/eig zijn gefchreven: het gene wy feggen wilden

van de MASORA in ’t gemeen. Nu fullen wy van haar voornaamíte deel na—

melijk de KERI en KETIB handelen—

Het is bekend dat door КЕМ beteekend werd het Gelefene, en door KETIB

het Gcfi‘hre‘vene. Op de Kant der Bybels ífaatin plaats van het woord Keri

des felts eerlte Letter p Kop/9 : daar door de Lezer vermaand werd , dat het

woord onder p Koph op de Kant gefehreven , moet gelefen werden in plaats

van het woord, dat onder een Cirkelken in de Text Наш, doch met de

Опиши:

Tijd- qui
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ling.
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voornaam

deel van de

Matfora.A

Puneten des Texts. Hier over teekenen de Joodfche Rabbinen de vol‘ ‘

gende dingen aan: eerlt dat het Kant-woord en niet het Text-woord moet

gelefen werden. Ten tweeden, dat het Text—woord niet fijn eigen , maar

des Kant-woords PUDÛICII heeft. Ten derden, wanneer de Punélzen des ’

Kant—woords meer zijn, dan de Letters des Text—woords konnen draa~

gen, foo werd dikwils een Text-letter met verfcheide Punéten getee

kend: in tegendeel, wanneer daar minder Puneten zijn dan Text-letters,

dan werd fomtijds een Letter londer Puneten gelaaten. Siet’er voorbeel

den van jer. 4.2: 8. 2 Kon. 19: 23. Ten vierden, als’cr twee woorden

op de Kant zijn, en maar een in de Text, foo werden de Puneten van

beide de Kant—woorden by het eene Text-woord gevoegd. Ten vijfden ,

het tegendeel gefehied, als’er twee woorden in de Text en maar een op

de Kant zijn. Over defe Kant-teekening werd onderfogt , haar verfcheide

foorten , haar getal , en haare eerfie uitvinders. Wegens haar foorten meend

S. Amama datíe is voortgekomen of uit eenige Godsdienfiígheid derjoden ,

of uit misgreep der uitfchrijvers. Tot de Godsdiení’cigheid behoord de

uitfpraak der Naam JEHovA , voor welk de Joden lefen Âdonaz‘. En al—

hoewel dit eigentlijk tot de Keri en Ketib niet en behoord, egter lufi’et

ons daar van ook een weinig te fpreken. Wy merken dan daar over aan ,

dat de gemeene hedendaaglche uitfpraak des NaamsJEHovA niet goed en

is, en by de oude Joden en Chril’tenen t'eenemaal aldus onbekend is ge

weeíl: want lang Voor Chrillus komlle is de uitfpraak defes Naams on

der í‘waare ftral’r'e ongeoorloofd geweefi, dan alleen de Prieflers, wan

neerfe in den Tempel het Volk zegenden , uit Num. 6: 24.. Invoegen dat na

de verwoeíling des Tempels niemand geoorloofd was defen Naam uit te

fpreken 3 welkers regte uitfpraak ook daarom haalt verloorenis 5 doch niet
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,fonder Gods byfondere beůuuring , volgens de aanmerking van fommigé

Godsgelecrde; foo dat de Joden met de waare Godsdienlt ook de regte

uitfpraak van Gods eigenfie Naam hebben verlooren; dewijl’er met de

verwoelling des Tempels, als een Scheid-brief aan de joden is gegeven.

Dat defe Naam door ADONAI of ELOHIM uitgedrukt werd, wanneer

Ádomu' daar nevens Raat, blijkt uit de Joodfche Schrijvers ‚- en uit het

Nieuwe Teítament, daar de ApoÍ—telen voor Раною; {eggen Kúiuos,

Heere; als ook uit de Oud-vaders, die het woordJm-rova nergens ge—

bruiken. en of het fchoon in eenige laatcre Affchriften van Hieronymus

voorkomd, egter blijkt uit de oude exemplaren , dat’et van de uitgevers

voor JAO daar in‘gelall: is. Het blijkt ook uit de Puníten die onder 115..

ноша gefield werden , wanneer ’t met eenige andere woorden verknogt

werd: want die Puníten zijn dan foodanig, dat’er niet рано”. , maar

Адом! moet gelefen werden. De ecrite die JEHovA gelcfen heeft , is ge

Íw-eelt Galatínus in ’t Jaar 1520. want in Paulus Brugenfus en in Diony.

`11115 Carthufianus , die voor Galatinus geleefd hebben , is ’t woord _Ii-:Howl

van ymand ingelaflr. Hier tegen werd wel gefegd ,‘ dat in ’t woordjmao—

‚VA onder de yad een enkele Sehefua Нам, doch in ADONAI onder de

Aleph een t’faamgefielde «Ye/awa.' Daar op men antwoord, dat de na—’

tuur van die Letters foodanige verfcheidenheid van ó‘o/oe’ua vereilt , fon.

der dat fulks verandering in "t geluid geeft. En dat feker geleerd Man hier

tegen inbrengd , dat de Joden onder het woord геном. geen andere

Punöten fouden hebben durven Rellen , is van geen belang ; dewijle klaar

is, dat wanneer Adonai nefi‘ens JEHOYA 'fiaat, fy onder JEHOVA hebben

gefield de Punéten van Elohim.

_Om nu ook net te bepalen , hoe de Naam рант/А moet uitgefpro“

ken werden , is ons niet wel mogelijk 5 egter is het gevoelen van Capellus en

andere Geleerde Mannen waarfchijnelijk ‚ dat‘beterjanvo alsJEHovA gele-`

fen werd: om dat de Naamjao, JEUo, JAOTH OfJAOH, metwelkede

Heidcnen de God lfraels noemden, daar mede meerder over-een komd 5

gelijkwe op fijn plaats , daarwe van de Goden der Chaldeen en Syriers hande-2

len , waarlehijnelijk fullen ontwaar worden. Maar om weer tot de Keri en

Ketib te keeren , foo feggen wy kortelijk , dat defelve voornamelijk gaat on`

trent de woorden en Conionanten , en geenfinds ontrentde Puníten. Te we-’

_ten ontrent de woorden die gelefen en niet gefchreven werden ‚ en foo ook

in tegendeel. De eerPte vindmen niet in de Text, maar voor defelve een

ledige ruimte of des woords {tippen met defe Hebreeuwfche Kant—reeks.

ning: Het werd gele/èn doch niet gefihre’ven. En dufdanig zijn’er dertien.

Die nu gefchreven en niet gelefen werden , hebben wederom defe Kant‘

teekening; Het werd gefohî‘e’ven doch niet gelefin ,' en daar werden geen

Punâ'en onder gefet: defe plaatfen zijn vijf. Eenige woorden werden in

de Text als een woord te gaar gefield, die de Kant—kort vermaand dat

onderfcheidelijk moeten gelefen werden : en defe woorden teldmcn gemeen

_lijk elf5 doch de kleine Mafora heeft’er vijftien. In tegendeel werden agt

woorden onderfcheidelijk gefchreven , die te faam werden gelefen. Daar zijn

tien woorden, die de viefe Joden niet kuifch genoeg en fchenen , voor

welke de Rabbinen andere kuifeher hebben geí’teld. En alhoewel Ту dier—

gelijke viefigheden feer veele hebben gehad, en dikwils Heiliger hebben

‚Willen fchijnen dan de Wet, nochtans en hebbenfe geene daar van opent—

lijk in Mofes Schriften veranderd , maar daar wel yts by gedaan met

haare Infettingen en Praktijk-oefl‘emng: by voorbeeld, daar Gods Wet

beveeld den Sabbath te heiligen , daar hebben fy belafi‘ deíelve een Uur
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vroeger te beginnen,I en een Uur laater te eindigen dan de Wet afvorderi

de’. Daar God verbied te Eten ’t gene den Afgoden geofferd is, daar ver'

bieden {у а11е fpijs-nutting met de Heidenen, om dat het twijfi‘elagtig

is, of het den Afgoden geofferd is of niet. Daar de Wet beveeld tegen

de tijd van het Paafch-feel’t den ‚Sùurdeefl‘em uit haare huifen weg te doen ;

daar en wilden {у felfs den naam daar van niet in haaren mond nemen

foo lang het Feelt duurde. God heeft haar het Swijnenvleefch verboden te

Eten , doch fy en hebbend felfs in haar gemeene faamenfpraaken niet willen

noemen 5 en als ’t _egter gebeurde dat de benaaming van ’t Swĳn daaruit

modi, foo feidenfe, DABAR ACHAR, Een ander Ding. De Wet be-l

veeld den quaad-doender die flagen verdiend heeft , met Veertig flagen te

kafiijden: doch de Joden gavender in haare fwaarfie geefl‘el-Ptralîen maar

negen-en—dertig. Waar uit men de plaatfe 2 Cor. 11:14.. Van de Yoder:

hebbe ik veertig flagen min een, vijfmaal ontfangen, feet waarfchijnelijk

verklaard liet. Voords foo zijn daar elf woorden, die door v_erfetting van

een Wortel-letter by de Joden veranderd werden. Door byvoeging of

verandering der Letteren , werden Lxr r Verfcheide Lefingen van de Mafara

aangeteekend. Seer veel Verfcheide Lefingen zijnder ontrent de .Letters

Aleph ,’ He _; Vau en yad: foo om dat defe Letters fomtijds beweegd wer- .

den en fomtijds ruilen , als ook om d’atfe de Moeders der Lefing , en ook in
geluid en figuur malkander gelijk zijn. A@Aleph is overtollig in ’t midden

eens woords op 4.5 plaatfen. DeHe in ’tbegin , midden en einde op 33 plaat.

fen. De Vau op 35. De yad 14.7. Sy zijn gebrekkig, de He op4.4.plaat

fen, de Vau op 30. де yad op on-eindige plaatfen. Doch over het getal

‚Wat

Íèheide Lr:-VF

fingen door

defer verfcheidenheid is groot verfchil. Gelijk ook over het getal ‚van al Кт‘тд

de Verfcheide Lefingen, die op de kant door Keri werden geteekend.

Elías Levita fegd , dathy’er 84.8 geteld heeft: namelijk in de Wet 65.

in de Propheten 454.-. in de Hagiographi 329. doch defe telling is niet

feer naauwkeurig , ten minfien niet algemeen‘in alle Bybels: ‚Capellus heeft

in de voornaamfie Bybels defelve met malkander vergeleken, en in een

Tafel gebragt, daar in het getal is der woorden geteekend met Keri _,

als ook veel woorden , in welke de Letters Aleph, Не _; Vau en_?od over#

tollig zijn; en eenige in welke die felve ontbreken, Arias Montanus fegd

wel , dat defe Kant-teekeningen een en defelve in alle Boeken zijn gevonden ,

en van alle eeuwen onveranderd zijn gebleven: en van dit gevoelen zijn

veel andere Geleerde 5 doch fy fallen waarfchijnelijk mis. De]onge Bui’rtorf

heeft een geheel Boek te faamgeíleld van al de Verfcheide Lefingen uit veri

fcheide exemplaren, foo gedrukte als met de hand gefchreven; een werk

voorwaar van geen сшит tot noch toe foo arbeidfaam ondernomen. Ja ce#

nige meenen, dat in de later uitgevinge, het getal defer Verfcheide Lefingen

is aangegroeid ,‘ die uit vergelijking met de Mafora te onderkennen zijn:
want in de laatere Kant—teeken'ingen zijn Puníten , doch in de Oude niet.v

Over de Autheuren defer Kant-teekeningen Verfchillen foo wel de Jo—

den als de Chriften'en: Daar zijnder diefe“ brengen tot de Overlevering

van Mofes op den Berg Sinai: doch die inoetmen eer belachen’als weder

leggen: ‚om dat Mofes immers over de gantfche Schrift, die doen‘ noch
niet gefchreven was , geen Karrt-teekeningenl heeft konnen maaken. Ook

heeft Mofes fulks over fijn eigen Boeken niet behoeven te doen 5 omdat hy

de Woorden des Heiligen Geefls wel heeft geweten, en derhalven konder

geen Verfcheide Lefing vallen. Daarom erkennen andere liever Ezdras en‘

де Groote Synagoge der Joden voor de Autheuren , dic de Verfcheide

Lefing uit verfcheide exemplaren fouden hebben aangeteekend. Doch
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de Joden willen, dat ‚in defe Kant-teekeningen groote geheimen vera

lmms en fehuilen ‚ door de Садам uit de hand van Moles overgeleverd. Sommige

'f‘dïäc‘jĳk fchrijven die toe ten deele aan Ezdras , ten deele aan de Maforeten. Hier

geen Au- tegen is \Valton van meening , dat Ezdras en fijn metgefellen de Autheuò

ren van die Aanteekeningen niet en zijn; maar datfe lang daar na ten dee.

Agiireekc- le voor den Talmud , ten deele daar na van de Maforeten zijn aangetee‘.‘

”шве“ kend. Want ecrit, behalven Ezdras en Nehemias, waaren ook de Pro—

pheten Haggaeus , Zacharias en Malachias 5 in welkers Boeken ook Keri

en Ketió gevonden werden , ’t gene door haar niet en kan gefchied zijn : dewij‘

Waarom le fy , alswè nu meer gefeid hebben , de meening van Gods Geeft ten miniten in

ffl, haare eigen Schriften hebben geweten en ter neer geiteld. Ten anderen, het on—

дспф-гуо- derfcheid tuíl‘chen de Oofierfche en VVeílerfche Boeken bewijft het felfde:

3221113“ want indien die Kant—teekeningen van Мofes en Ezdras af-komltig waaren ,

noch van foo fouden de Oofierfehe en Wefierfchejoden niet van malkander verfchil.

griff“ len , gelijk nu op feer veel plaatfen befpeurd werd. En ten derden , foo fou*

’Lijn. den defe Aanteekeningen ook van Goddelijk gefag zijn, en dejoden fouden

defelve niet vermengd hebben met de Aanteekeningen van de later Ma

foreten. Daar-en_boven is ’t by de _loden een vallen regel, dat de Kant

lefing de belle is, die daarom altijd foo in de Synagogen als in ’t byfon‘

der van buiten gelefen werd, dewijlfe in de Synagoog-boeken niet ge‘

fchreven is. Doch het fchijnd wel feker , dat de Lxx (.)verfetters , ende

Chaldeefche Uitbreider Onkelos en Jonathan, ja felfs Aquila, Symachus

’ en Theodotion , in haare Overfettingen fomtijds de Kant-teekenín gen

fomtijds de Text volgen; Waar uit blijkt datle foo gelefen hebben 5 en

Bewijs dat datfe de voorverhaalde regel der Joden niet en hebben erkend: alhoewel

fommige geen Chaldeefche Uitbreider foo oud willen gefield hebben, als

gen niet de Overfetting der Lxx is. Ten vijfden , in de МИМ, dat als de Text

“Ё?“ des Talmuds is, noch in de Сетям, dat als een Aanteekening op den
‘ l ` Talmud is, en niet voor het Jaar na Chrifl‘us goo is gefchreven, werd

van de Keri en Кг!!!) niet gewaagd. Alleen teekenen fy agt woorden aan die

gelefen en niet gefchreven , en vijf die gefchreven en niet gelcfen wer»

den; daar _in de Maforeten noch van den Talmud verfchillen. Uit het

Boek Sanhedrim werd tegen geworpen, dat Hag. 1: 8. gelefen werd mam

doch gefchreven fonder п Не. Waarop Walton antwoord , dat hier nietge

waagd en werd van Keri enKetib. Ten fesden , felfs by Origenes , die (ее: tot

Allegorien ofGelijk‘fpreuken genegen was, en veel geheimen in de woorden

fogt , werd ook van deKe'ri en Кем niet gerept 5 noch by den Hebreeuwfch‘

kundigen Hieronymus , ofymand der Oude Kerk-vaders : ook niet byJofe‘

phus nog Philo , die beide feer naaukeurige opviffers derjoodfche Oudheden

zijn geweeit 5 felfs niet alíl‘e van de Heilige Boeken handelen , en die tegen

’ de Vyanden der Joden befchermen. Dus volgd dan hier uit, dat de Ma—

foreten ten deele voor en wel meeftna den Talmud , de Autheuren van de ge—

dîfo‘gchä‘; (eide Km' en Кий zijn.

des? ведя Daar werd ook noch onderfogt, of de Maforeten de Keri en Ketib heb‘

жажде Ьеп gefield uit de Verfcheide Lefing van verfcheide exemplaren? Ofdatfe

Lerrng de op haar eigen gefag hebben geoordeeld, welke woorden gelefen of niet ge

lläftï'fmb lefen moeten werden? Hierover moet onderfcheidelijk geantwoord werden:

ьсЬ орде- want de verandering der gemeende onkuifclie woorden , is alleen gefchied door

“dd- een bygeloovigheid en eigen gefag der Rabbinen 5 om dat niet te denkenis dat

de Heilige Schrijvers woorden hebben gefchreven , diefe niet en wilden ge-

lefen hebben. De overige Lefingen, uitgefonderd 113.1 een Meis/zen , en “719“!

yü‘ufizlem , zijn ontllaan uit de vergelijkingvan verfcheide Boeken; dur
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vende in den Text niets veranderen , en fettende op de kant datfe meen

den te moeten gelefen werden. Dit is het gemeen gevoelen der meeíle Ge#

leerde. Doch van defe gemeene regel werd uitgefonderd Té?! om datinogelijk

dit woord op 21 plaatfen in de Wet fonder n Не gevonden , en egter met

oen n He gelefen werd; dewijle de Oude beide foo fchij nen gelegd te hebben.~

En ’t woord сайт“! komd maar vijfreifen voor met eenfïod, en daaromis niet

te vermoeden, dat de _70d op andere meenigte plaatfen door verfuim der

uitfchrijvers is nagelaaten , maar liever dat het eertijds fonderjlod is geweeit:

doch na dat in de laater tijden de Stadt begon als dubbeld te zijn , en onderfchei;

den wierd in een bovenlte en benedenítejerufalem j foo hebbenfe beginnen te

fchrijvenуст/Лает, doch alleen in die Boeken die ontrent en onder dejood

fche gevangenis zijn gefchreven. Gelijk mede de vinders der Punáten over

al , ook de lelfde Puneten daar hebben ondergelteld , om aan te wijlen dat’er

doorgaans een en defelve Stadt beteekend werd. Na ons gevoelen iífer ook

weinig aangelegen , welkelLeiing daar genomen werd, nadien beide ten min

ßen een waaragtige en welvoeglamen zin geven.\ Еп offchoon de joden he

dendaagfch de Kant-leíing voor de belle houden ‚ egter fchijnen de Lxx en

andere Oude Overfetters fomtijds defe en fomtijds gene gevolgd te hebben.

De vermaarlte Hebreeuwfehe Uitgevingen des Bybels zijn шеей eenl’cen1~I

mig 5 egter werd vande eene wel eenKer: aangeteekend , die de andere voor

by gaat. De laatere Overfettingen foo de Latijnfche als de Moedertalige,

volgen fomtijds de Keri en fomtijds de Kettle. Daar werd by fommigeook

aangemerkt, dat de laatíte Neerduitfche Overfetting dikwils Ketib en fel-V

den Keri volgd.

Behalven defe Keri en Ketx'ó , die de joden houden voor de alderoud~

Ile Verfcheide Lelingen, werden noch twee foorten van Verfcheide Lefm

gen aangemerkt: namelijk tuffchen de Ooílerfche en Weiterfche, alsook

tuílchen de Boeken van Ben-Afcher en Ben-Naphtali. Door de Oollera

fche werden verítaan de Babylonifche en door de Weiterfche de Paleltijnfche

Joden: want in defe plaatfen zijn na de verwoefting van de Stadt en Tem

pel (hoewel eenige fonder grond feggen na de Babylonifche gevangenfchap)

veel vermaarde Schoolen , Rabbinen en meenigte Leerlingen geweeít. Uit

defe verfcheide Schoolen zijn eenige verfchillen gerefen, daar op volgens

de exemplaren een verfcheide opltel van Verfcheide Leíingen is ontltaan.

Over de Oudheid defer verfcheidenheid is geen fekerheid: De eerllc die

fe heeft gemeen gemaakt is geweeíl: Felix Pratenfis in de eeríle Veneet

fche Druk des Bybels , daar der 210 geteld werden, ontrent welke egter

eenige misgrepen zijn. Doch van waar Pratenfis defelve gehaald heeft , is feer

onfeker: egter fchijnen fy ouder dan de Марта, dewijle fy alle belig

Zijn ontrent de Letters en geenfinds ontrent de Punâten. Over (Горды

defer Verfcheide Leíing werden ook noch de volgende dingen van de Ge

leerde aangeteekend. I. Datfe de Lefing der Welterfche feerverfchciden

voorlteld op veel plaatfen van de hedendaagfche gedrukte exemplaren:

’t Gene gefehied is of door nalaatigheid der uitfchrijvers д of door ver

fchilligheid der Boeken. II. Dat in de gantfche Wet Mofes geen Ver~

fcheide Lefmg gevonden werd. ’t Gene veele onwaarfchijnelijk houden,

of fchoon den Autheur van dat Regifter ons fulks tragt wijs te maaken:

want nadien’er verfeheidenheid gevonden werd felfs tuilehen de VVefler-v

fche Boeken , hoe is gelooflijk dat fulks tuchhen de Oofterfche en Weller

fche niet [oude wefem III. Dat defe verfcheidenheid niet alleen is in die

WOOran , daal' de Weilerfche maar eene Leíing erkennen , maarook daar

fe tweederlei erkennen i en defe plaatfen tellenfe 5 3. waar van de Ooitelr»
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fche in zo verfchillen. Ten laatfien merken de Geleerde ontrent ‚dit Re.“ ‘

gifier aan , dat de verfcheidenheid tufl‘chende Ooíìerfche en Weilerfche;

lama;— (even gelijk wy over de Keri en Кий hebben gefegd) ook gaat over de

Ëlgi‘ä‘ì‘i‘m woorden en over de Letters. En dat’er vorders weinig onderfcheid is

van вы? Welke Lefing gevolgd werd: Wegens de Verfcheide Leiing van Ben-A—

дам” fcher en Ben-Naphtali {laat aan te merken, dat den eeriten gehouden

u u“ werd een Opper-leeraar der Hooge-fehool te Tiberias ‚ den anderen te Babel

geweelt te zijn; defen volgen de Ooiterfche ‚ genen de Weilerfche. Sy fou

den geleefd hebben ontrent hetJaar 1034.. doch Galatinus fegd vroeger. Haar

befigheid is geweeít ontrent de Punéten en Accenten: en omtrent een

woord Cant. 8: 6. en niet over defl‘elfs zin : Ben-Afcher houd het voor

Een Woord д maar Ben—Naphtali voor Twee.’ Haar verfcheidenheden

worden geteld tot 864.. de oorfaak is veel ligt geweeů сел ná-yver, om

dat yder liever fijn eigen verbeterd exemplaar heeft willen uitgeven, als

ш¿t datfe met malkander fouden hebben over-een gekomen, om alles гей;

îw‘lfch‘ mentlijk nauwkeurig te verbeteren.

Cabal“ Na de Март komen wy tot de CARA—LA; dat is Janneming, van het

‘F’ë‘kvï Grond-woord alfoo genoemd. Defelve wetenfchap werd by de_joden CA

ЕЕ ringe- выл; en MASORA genaamd: doch gemeenlijk noemen dejoden nietalle

Нит Overlevering Cabala, maar alleen de Ongefrbreve Wet, doch niet alle

шт" ongefehreve , maar alleen die ontrent Verborgentheden 4beíig is. De On.‘

gejihre‘ve Wet foude van Mofes mogelijk zijn overgeleverd, en {у Rellen

die tweederlei: De eerile is een breeder verklaaringe der Geboden en

Ceremonien des Wets , begrepen in de ana en Ger/lara , de Deelendes

Talmuds die niet te verwerpen zijn , wanneerfe niet tegen het gefc‘h’re—

Scl-¿raam ve woord í‘trijden , en niet van Goddelijk gefag gehouden werden. Het

gelijkenis. tweede deel, der mondelinge Overlevering gaat over de Geheimen der

wágâ‘ìâ Wet, en werd eigentlijk CABAL genaamd. Die daarinervaren zijn werden

de. veel meer geagt , als die in de gefchreve Wet zijn afgerigt : want defe verge—

Deшн- lijkenfe by den Artzenye—bereider, die de Genees‘middelen , volgens het

Ëìîîìì’îĳ‘im voorfchrift des Genees—meei’rers toemaakt , fonder de kragten te weten:

dco‘l’al“ doch de Cabalifien by den Genees‘heer. De H. Schrift vergelijkenfe by

3:: d‘ 01:1. een kleen Keersje , datmen voor een andrant Penning koopt,’ doch de

Cammen Cabala', vergelijkenfe by een koí‘celijke Peerel die met dat aangei’ceke Keers.

by dé'gc- je gevonden werd. Het gemeene Volk heeft de Cabaliílenl in foo groo

ten agting, dat indienfe feiden de regter hand de {linker te zijn, men

gage dat foude moeten gelooven. By de oude Kerk-fchrijvers' is een diep {til—

_ fwijgen van de Cabala , offchoon Hieronymùs’fomtijds gewaagd van fekere

5332508: niet Gĳì‘lare‘ve’ Overleveringen. J. Picus Mirandula, en lna hem Galatinus

` hebben by de Chril’cenen ecrit de natuur der Cabala’ verklaard. Galatinus

en andere Rellen drie foorten defer Cabala. De eerí’te is van de gene die voor

Chrifius geleefd hebben ,‘ welke Picus Mirandula uit de Boeken derjo—

den ecrit aan de Chriitenen heeft geopenbaard. Sy bevat een verborgen

zin der H. Schrift ‚ door mondelinge Óverlevering’niet aan een yder , maar

alleen aan de Wijfe. En fy foude niet veel verfchillen van de verborgen;

verklaaring, die fommige Chrií’cenen gebruiken. Defe Cabala-"fonde Mo-‘

fes eeril van Godop den Berg Sinai onttangen en overgeleverd hebben, aan

Jofua, en-defe weder aan de Lx-X Oudilen , die defelve aan de Propheten

hebben medegedeeld; en van de Propheten foude Ezdras en de Groote

Synagoge die hebben ontfangen ; en uit haare hand fouden‘ de Rabbinen

en hedendaagfchejoden die hebben verkregen. Tot defe Cabala brengen

fommige de woorden _van- ’t vierde Boek Ezdrze kap. 14.: 4.6, 4.7. hier voo

ren
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ren in haar gantfche befiag aangehaald; doch het welk feer waarfchijnelijk,

een beufelagtigen Schrijver is‘. De Oude Joden hebben gemeend, dat

door de Cabala veele dingen van den Mellias, en de heerlijke herfiellin

aller dingen met d’oprigting van fijn Rijk, konden uitgevonden en aan den

dag gebragt worden ; ja de Cabalií’ten of geheimkundigers hebben felfs

geleerd, dat den gantl‘chen Oorfprong der Cabala niet anders is, dan de

Openbaring der Belofte , die den Voorvaderen gedaan is in den Mellias.

Welke beginfelen wyaanllonds, om datfe waarlijk niet geheel ongerijmd ,

maar ten deele fraai zijn , wat nader uit haar eigen Leermeefiers lullen by

brengen 5A niet tegenllaande wy de гей haarer beufelingen, en oneindige

bewindfelen , waar mede fy hunne verdere droomen bel‘wachteld hebben ,

niet waardig agten , darmenfe met de uiterfle toppen der vingeren aan

raakt: want wy meenen , dat behalven de verklaaringen van Chrifius en

de Apoítelen in ’t Nieuwe Teflîament ons nagelaaten ‚ uit de Joodlche

Schritten dies aangaande, weinig goeds te haalen is. Egter moetmen bei

kennen , dat de plaatfen die van Chrifius en fijn Rijke handelen een

Letterlijken en ook een Allegorifche en hoog—dravende zin hebben. Gelijk

Grotius over Matth. 1:22. naauwkeurig genoeg verklaard; meenende dat

den Apoílel' I Cor. Io: II. uitdrukkelijk fegd , dat al de dingen onder

het Oude Tefiament ‚ figuurlijk gefchied, en befchreven zijn tot onfer ь

vermaaning op wien de einden der eeuwen gekomen zijn. Hierom werd

de tijd van Chriílîus genaamd Gal. 4.: 4.. De Volheid der Tijden , Eph. 1: lo.

Invoegen dat niet alleen de initellingen der Wet zijn geweeft een fcha.

duwe van Cllriítus , volgens Hebr. 8: 5. Io: I. Col. 2: 17. maar ook de

gefchiede faaken, byfonderlijk de opmerkelijkíte. Dit beveiligd Grotius

met de Oud-vaders ,‘ en met verfcheide voorbeelden uit de H. Schrift. On

fes agtens moetmen over defe Allegorífche zin aanmerken: I. Dat’et der

na zijn believen niet geoorlofd is , over-al een ‚figuurlijken zin te foeken:

maardatmen tot een grondflag behoord te hebben ofde Heilige Schrift felfs ,

of de algemeene Overlevering van de tijden der Apof'telen: waar tegens

van de Joden en van veele Chrifienen vaak gefondigd werd. I I. Het is de

Heilige Schrift eigen de figuurlijke zin onder de Letter-fchors te verber

gen 5 invoegen de Letterlijke zin de eerfle en openbaaríle is. III. Daar is

groot onderlcheid tufl‘chen de Schrijvers des Nieuwen Tell-¿ments , benef—

fens de regtfinnige Oudvaders en de Cabalifien in ’t voor te {tellen van den

figuurlijken zin: want de Cabaliíl‘en Rellen haar geheimen met foo dui

‚ fiere woorden voor, datfe van de gemeene Man niet te verí’caan zijn:

doch` het tegendeel doen de andere. De tweede foort van Cabala noe

menfe Werk—dadig; doch die van yder voor ongeoorlofd en Tooverig werd

gehouden, als met dewelke door het verdraajen eeniger woorden of Let

ters van de Heilige Schrift , de Joden haar inbeelden ,’ wonderlijke dingen

te konnen doen. Een voorbeeld verhaald R. Mofes Ben—Nachman van

een Misdadiger , die wegens een vuile Hoererye fullende verbrand wer—

den , door defe Cabala wilt te weeg te brengen, dat een Peerd in fijn

plaats gebrand wierd. Hy fegd ook van hem ielfs, dat hy door kragt des

De _Tond

fclic Cabala

heeft be

halvcn vee.

le bcufclin

gen lom—

mige fraaie

dingenon—

исп: де

verbor

genrheid

‘im Chri

Низ.

Dat de

Н. Stl'lrlff

veel figuur

lijke dingen

eeft.

Hoed:nig

men de Al

egorien

behoorde ze

maakcn .

Hoe de fi-A

guurlijke

Zi n onder

de Letter

Шт ors

verborgen

ligt.

Ongeoor‘

lofde cn

Tooverige

Cabala.

Toovcf

kundige

_ uitwerkin

ge door de

Cabala.

Naams JEHOVA, te Barcelona in tegenwoordigheid des Konings , een y

Schip van ’t Land in Zee geholpen heeft, daar de Scheepbouwers geen

raad toe willen. Sy verlieren ook , dat Chrií’tus fijn wonderen , diefe niet

konnen loochenen , door de kragt defes Naams foude verrigt hebben. Doch

’ wy vraagen haar , waarom ook hun Prieílers , die foo lang de Tempel Rond

de Naam JEHOVA willen te fpreken, geen wonderen deden?

De derde foort van Geheimkunde werd by de laaterjoden de Eigentlij ke

- ‘ Ca—
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Cabala genaamd , houdende fig meeíl befig ontrent de Letters , Puníten , Ac.

centen en woorden der Heilige Schrift , trekkende uit derfelver t’Saamenvoe.

ging , Figuur , Verkorting , Tal-kragt асс. meefi ydele en bygeloovige Gehei—

meniflen : en defe koní’t werd van dejoden diefe verflaan , mogelijk ook daar.

om {eer geheim gehouden. Elias Levita , die onder haar de geleerdí’te Ьег.

termeeíl‘er van fijn tijd werd gehouden , bekend dat hy dele wijsheid niet

enoeg kan verklaaren , en dat hy van wegen de fmette fijner Sonden, die we..

tenfchap der Heiligen , niet en heeft konnen verkrijgen. R. Bechari Bar—A—

fcher, die daar in vry ver gevorderd was , belaíl fijn Lezers erní’tig , dat,

foofe eenige Geheimen geleerd hebben, fy die niet ligtveerdig louden ge.

meen maaken. Plinius lehijnd egter daar van yts vernomen te hebben , ftd.

lende defelve onder de foorten van Tooverye, doch met een verkeerde

naam ; want hy noemdfej‘ochabela. Om defe Cabala beter te verflaan , fullen

wy alle deiTelr’s foorten overwegen. De eerlle foort noemdmen GEMATRIA :

een woord dat van Griekfe af-komí’t is j beílaande in de telling der Letters ,

invoegen de woorden , welkers Letters het i‘elve getal uitmaaken , malkander

verklaaren: waar van feer veele voorbeelden zijn д als Zach. 3: 8. Ik/al myn

мед: toebrengen ,‘ alwaar door het woord t’Semaoh van fommige de (Маши:

werd verfiaan: om dat onder de Naamen die de Meílias van de Talmu

diílen werd toegekend, ook MENACHEM een Инте/20“ is; en de Let#

ters van beide defe woorden, t’ó‘emat‘h en Menachem, maaken het felfde

getal; namelijk 13 8: 85C. En hier toe brengen ook fommige de kontl om uit de ‚

Gebouwen des Tempels,Noachs Arke en andere, verborgentheden te trekken:

gelijk als Gen. 6: 15. de Arke gefegd werd lang goo ellen. 30 hoog engo

breed , foo verdeelenfe de lengte door de breedte, daar dan Io uitkomd ,

’t welk over-een komd met de Letter 70d : daar na voegenfe by dit ge

tal de lengte 300. welk getal aangewefen werd door de Letter Sabin. Еш.

delijk verdeeleníe dit door de breedte 50. en daar komen 6 uit, dat aan

wefen werd door de Letter Van. Daar uit dan vergaard werd de Naam

des Кадеты/гет- wr ; want loo noemenfe hem door veragting in plaats van de

regte l\a.am rw». De tweede foort werd genaamd NOTARICON of Nota

тат/жуете: wanneer al de Letters van eenig woord foo veel woor

den aanwijfen , die met defe Letters beginnen ofeindigen : gelijk Gen. 1: 1.

In den beginne, daar van fy maaken , In den beginne beeft God geflm,

dat de Ifi‘aelz'ten de [Vet hebben aangenomen. De derde foort is de Verwif.

feling ; beí’taande daar in , dat de Letters van eeni e woorden verplaatll

en op een andere Orden verfchikt werden , ofmetan ereverwifl‘eld werden.

Daar werden noch meer andere foorten gefield die tot defe konnen gebragt wer—

den. Voorts diendmen te weten, dat de uitvinders defer Cabala niet Mofes

noch eenige der_andere Heilige Schrijvers , ofAal-oude Vaders zijn , gelijk de

Cabaliftenl egter fchijnen voor te geven ; maar dat de beufelagtige Rabbinen ,

defelve van tijd tot tijd hebben uitgevonden en aangequeekt: gelijk ook haa

re verklaaringen daar over niet alleen vol ydelheid Reken, maar ook dik

maal niet na en laaten fel‘fs Godslaílerlijk te zijn.

De Heer Cunœus is van gevoelen, dat’er al in den beginne van de He

breeuwfche Republijk een Cabala of Leerz'ng der Geheimenzflìnisgeweefi;

waar van den Grooten Raad of Sanhedrim, de Sleutel en Opperrnagt inde

hand had; belier het twaalfde Hooftfiuk van fijn eeríle Boek. En het foude on

fes dunkens heel wel konnen zijn , dat de Hiílorie hier vooren uit het vierde

Boek van Ezdras bygebragt , uit foodanigen oud gevoelen verfierdis: over—

weegd met aandagt het 26. met het 4.5, 4.6. en 4.7. vers van ’t 14.. kapit. Doch

wat gemelden Heer voor een waaragtige Cabala houd, die ook den Apoílel

‚‘ ` Pau—
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Paulus bekend was , en van hem op een Goddelijk-verligte wijs gebruikt www;

is, daar van fpreekt hy na fijn gewoonte Vry genoeg fijn meening uit ,‘ in “Ъ“???
het agtíte Hoof‘tltuk van fijn derde Boek oVer de Repubhjk'der Hebreen ; Èlbafjägc ‘

’t gene om dat het alreede in veeler menfchen handen geraakt is, ons ver- HMC“

maand af te houden van fijn eigen woorden , (alhoewelle kort en fraai zijn) "mÎÎÎfl

‚ hier verder op te haalen. Ja wy {ouden geheel van defe dwaalfieke dingen derde

fiil gefwegen hebben, byaldien ons niet ingevallen was, hoedanig fommi- 23,4;{31

ge weetgierige menfchen, hoorende van de Удод/Нее Cabala en van de Ca- hebben.

ball/len fpreken , dikmaal jeukerig door begeerte worden, om te weten wat waarom

doch van defe Geheimkunde mag zijn. Delillke dan te geval zijn wy al- wy yum

leen te raade geworden een kort ontwerp van den Oorfprong der Cabala op Ё

te ftellen, gelijk ons defelve van de waanwijfe Cabaliften aan de hand ge- шеи. P

geven word: daar byvoegende defl‘elfs Grond-wortelen , die in de Lette

ren van ’t Hebreeuwfch Alphabêt beftaan i waar van wy boven alreeds yts

gerept hebben. DeJoodfche Geheimkundigers fpreken dan daar van op duf

danige wijfe : . ‘

Na dat Adam feggenfe, als den Eerft gefchapen van ’t Menfch‘elijk ge— 129606

flagt , feet ongelukkig tegen het gebod Gods, van de verboden Vrugt ge

geten had, en de gantfche volg-reeks fijner Nakomelingen, van wegen de van'ther

londe der ongeliooríaamheid, te gelijk met hem in ’t verderfgefleept had , Sgc'

foo en Waller niets voor handen, dat die fehade en het verlies van de e— mwah in ,_

meenfchap Gods, herftellen en boeten konde 5 Als dien, welke den А! er. gmtchffff“

hoog/len God gelĳk is ,' invoegen dat de Goddelijke openbaring geheel nood- nii, ìs'äc

faakelijk wierd om een kragtig Genees-middel te zijn ,’ tegen de aanftaande

wanhoop. Derhalven op dat God als een algenoegfaam Schepper, fijn gevallen ьдь.

‘fchepfel , niet en foude fchijnenlonder hoope van genefing te verlaten ; foo~

~ heeft hy hem een fekere foort van een beftendig vertrouwen ingeboefemd: na"

melijk dat in de toekomende tijd, die feer groote misdaad, welke dag by De Ьооре

dag door d’Erffonde noch fou vergroot worden ‚door eenen Menfche die hem Ё???“
in maakfel gelijk fou zijn ,_ vergeven en afgedaan fou worden. En nadien de gl'làîlâLÄCî

fwakheid des menfchelijken gemoeds, tot de ongenaakbaare hoogte van êaî‘ëlm‘c

defe Geheimenis , en ondoorfoekelijken Raad der Goddelijke wijsheid geen- ¿nii?

finds opklimmen konde ; foo heeft God lijnen Engel gefonden 5 door wiens

onderwijfing den menfch de toekomftige herftelling van die foo grooten

Val, volkomentlijk fou konnen bevatten. Dit ftellen de Cabaliften voor

vaft: gelijkfe ook willen, dat de Oude Vaders, te weten de Leidsman- 1316 ‘TM

nen en Voorteelders van ’t eeríte menfchelijk geflagt , yder een Engel tot bjnìiìli‘b‘

haar Gele—i—geefi: en Leermeelter hebben gehad 5 fpreken‘de daar van met втдс

деГе woorden: Daar zĳn voorwaar bekende Leermeĳier: van onfe Vade- SÈÎÌIÌÎ‘Î‘

ren geweefl: Den Engel Raziel was de Leermeefler van Adam. Jophiel Епдепог

van Sem. Tzatkiel van Abraham. Raphael van Ïfaa/e. Pelielvanj‘a/zob.

Mitraton van Mofes. Michael van David все. Defc Raziel dan aan Adam gehad.

van God tot een Leermeellzer belteld , heeft aan hem alle de wijfcn en wat den

manieren van de Verfoenínge en vergeving der fonde verklaard, en den Engel 1u—

Weg langs welke de wederbrenging der zaligheid inkomen Гоп , aangewe- 311332”

fen; hem vertoonende dat dit Goddelijke woord , door een Allegorie of мидий.

gelijk-’fpreukíge zinfpeling, van tijd tot tijd fou aangenomen worden. ’t Gene

de Cabalií’ten met defe duiítere en ingewikkelde woorden voorfiellen: God Enk“:

laadde feggenfe , na de S:hepping derEeuwen , en de voleinding de: Hemel: , ЁШЁЁШС

een groote Opening of ledige plaazfi tegen ’t Noorden gelaaten: waar over duìflcrlĳig

de ó‘oonen Gods haar гиегшшдегепде , jèiden ; О Heere, waarom laatgy doch ЭДЕМ"!

т het Noorder-deel een foo groeten mis/Zand en [ту/атм aan u (Jefe/Jep?

с LII



_ ‚ . ë  '. L', r

 

202, Voon-Bennrnsnns тот De BrßancHe WYsHErD. П. Boek.

En waarom en лафет gy ook dat 'vak niet met Geßernten, gely'lz de an

dere deelen der Hemel/heleen? God antwoorde; defe kloot/e en ja! niet kon

nen ведает worden , ten z] dat dien kome die m] gelgj'k is ; dien fal defs

breße Лиши ‚ en alle ‘ontbrekend fuerez'erjel daar aan hetßellen. Wat Ы

Ё" ddd' men hier verllaan mogtmen billik vraagen? Niet anders voorwaar, als

darmen voor den Sterredragenden Hemel, de Engelen ; en het opengelaa

тытпв- ten H01 in ’t Noorder-deel ‚ den Val der onltantvaftige Engelen onder
Lucifer haaren verwaten Leidsman Lucifer, о nemen moet: als den welken ge-v

feid hadde i lkjal „дул rußeßellen т Бег Noorden en fal den Hoogßengeá

«wreken МА Waar over hy afgellooten is tot in den afgrond der aarde :_
fflgläfffh daar hy lig aanftonds tot Adam begaf, en verleide hem tot de fonde 3 vanl

¿ijs verleid. waar de geheele Val des menfChelijken geflagts ingekomen is. Dit feggen'

de СаЬа11Ггеп; en fchijnen met de refr der voorige leering genoeglaam

aan te wijfen , datmen door den Herfteller van de gefeide openin in

СЪЁМ? den Noorder-hoek des Sterren-hemels, en dien den Álderlooog/ìen дети

¿n? z: , niemand dan den Eenig-gebooren Soone Gods, den waaren Mellias _‚`
СаЁ’азпсЬс Chriftus onfen Saligmaa'ker moet verfraan; die in defe weereld nederge»Í

daald en met vleefch overkleed is ; en door fijne verdienftcn en lijden het

Noordfche Hol geftopt, met gefternten gecierd, en vervolgens de gehee

Ie Val des menfchen herfteld heeft; op dat alwaar de Dood veroorfaakt

was, het Leven opgaan mogt. Derhalven feggen de Cabaliften, heeft

Y _ den Engel Raziel, den bedroefden Adam met dufdanige trooftelijke woor

mTkng' »den aangefproken: О Adana befwjkt niet uit шип/Море , noch overmatzg

Тину," ßrgten; want uit uwen zaade fal een regt'vaardzg en ruredeliefoend ‚Миф/э

Rm Ер?! ¿ebooren worden, wien: naam fal zijn ngOvA: deje fal hand uit-

dxlgccvff. jŕeken en nemen fvan het hout des Levens ; wel/eers 'vrugtfl niet anders 1.1,“

kn Аддш- dan de huope der zaligheid. Door defe woorden feggenfe , is Adam feer.

gefterkt eworden, en door het vertrouwen op die belofte , is hy als van

nieuws oodanig met een liefde tegen fijnen Schepper ontfteken gewor-`

den , dat hy de genade der Goddelijke barmhertigheid verkregen heeft.

y _ En dit is de eerfte CABALA' of Gebet'mkundtge overlevering Ivan de eer/fe

In da: диод/Мир der zaligheid geweeft: _la defe is de alderheiligfte en hoogfte

{ngffbîëńp Openbaring, tot welke alle andere Overleveringen der Goddelijke uitfpraa

un deca- ken betrokken _, en uit welke alle Onderwijfingen der Hemelfche dingen , en

21115: voorfeggingen der Propheten, en bedenkingen aller Leermeefters moeten

kundemag opgeloft werden; foo datfe met regt het kort begrip en einde van alle

Cabaalfehe bevattingen, mag genoemd werden. Doch gelijk de School

geleerde meenen, dat alle Openbaring in haar eigen en eerfte wefen don

Вс‘тсс- ег 15 ‚ alfoo heeft ook Adam, als niet geheel net wetende, wie dien foo

23532. doorlugtigen Menfche fou zijn , welke metfoo groote bevelen en uitvoerin

вггпдсдс gen fou bezaligd worden, allengskens beginnen te meenen, dat hy den

'erlOmng- felven fou zijn: waarom de Cabalillen voor feker houden ‚ dat Adam den

eerllen is geweell die omdefer oorfaak wille _. eenjongen Os geofferd heeft 5

als tot een Symbolifch Geloofs-teeken , van de verwagte llerkte. Maar als

hy daar na verllaan hadde , dat hy felfs de Man niet en was , maar eenen

пашой: die uit fijn zaad voort ekomen fou zijn 3 en dat hy defe Geheimenis aan

ЁЁ‘ЭЁ‘: lijn Wijf Eva geopen aard hadde; foo meenden fy dat Kain , welk [у

kend ge- ontfangen hadde, de Saligmaaker der weereld fou zijn: waarom {у dan

‚же ook , roo ага ry hem gcbaard had, van ьщагсьар шшер: Ik hebbe шт.

menen du kregen een Man de JEHovaH ‚ of van fvier Letteren. Doch dit was een

mail?" feet quaad menfch': derhalven foo haall fy Abel gewonnen hadde, meen

wat denfe dat het dien fou'zijn. Maat defe vanKaindood gefmeten, Iteldenfe

de
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de hoope der Belofte op Seth ; en daar na op Enos, Doe men, gelijk de Demon '

Heilige Text fegd, den Naam des Heeren begon aan te roepen. Ufgelijk mĳns

de Cabalii‘cen overleveren, Doe is b] , (namelijk Enos) Фемиду от aan- SSM??

geroepen te worden , door de Letter SCHIN : welke Letter, volgens de Vandaar

wetten der Cabala, foo veel beteekend als in Ontferîning.’ en de Letter °P EN”

Jl‘lem ‚ beteckend volgens de Cabaalfche Notariaat-fchrijverie, foo veel ‚

als Van ’t Middel ,‘ te weten der “vier Letteren mn’ JEHOVA , als ofde Hei- ‚ ’

lige Text Wilde leggen; Doen wierd h)‘ verwagt om aangeroepen te wor

den, door Scnm 'van ’t Middel mn' JEHovA. Doch hier heeft haar ook

de hoope bedrogen, tot darle eindelijk in Enoch beveiligd wierd. Maar сушей:

als die weg genomen was, en egter de Overlevering van Adam op de Na. P ‘

komelingen voortgeplant bleef5 foo wierd Noach een regtvaardig en vol`

maakt Man in fijn eeftijd , volgens de meening van alle , gehouden voor den

Herßelder der zaligheid 5 die door de Vrugt des Hours , dat is den verboden

Boom in ’t Paradijs, verlooren was. Maar alfoo na ‘de Sondvloed van we

gen Noachs dronkenfchap, eenige verwerringen en hinderpaalen tullchen

quaamen , foo hadmen hoop dat fijn Soon Sem de herfielling van delen V1"

Val ‚‚ op lig nemen fou. Want het i; lang bekend‚geweefl fegd Rabbi Moles Ejîîihsggn

Gerundenfis , dat by een Dienftknegt Gods en een herjieller der Beloftefine Звм.

‚zijn. Doch den Engel jojo/viel verklaarde hem de faak geheel anders: en

foo is de herfielling weder tot op Abraham verfchoven 3 als den welken van Dg Ьс

fijn Leermeeller den Engel Zad/ziel onderwefen wierd , dat uit lijnen zaade

dien fou gebooren worden, in welke alle gefla ten der Aarden fouden ge- Sem dp A‘

zegend worden.V Hier uit giltenfe dat het lijnen Soon Ifaak fou zijn, die

den Boom des Levens verkrijgen, _ en het behoud des menfchelijken e- {Van Abra:

flagts beforgen fou; waar van daan Abraham hemdan ook het Brand-hout ham ор ‘

met groote vreu de op fijne fchoften lei, en volkomen gefind was hem na “Ш"

Gods bevel te O eren 5 vertrouwende in volle verfekerdheid fijnes gemoeds,

dat na den Volbragten wille Gods in de op-offering fijnes eenigen Soons ,

de beloofde zaligheid fou volgen. Doch Rap/Joel , lfaaks gelei-Engel, on

derwees hem anders ; en Peize! , Jacobs Engel leerde hem ook anders:

foo dat de _hoope wederom uitgeficld is tot op Mofes; die van wegen fijn Vin mak

feldfaame behoudenis in een Biefe Wieg of Kisje, en fijn Hoflijke opvoe—

ding , benefi‘ens fijn wonderbaarebeproeving Gods ,tot d’uitleiding vanlfi‘ael rotîp Мо

uit Egiptcn 5 d’mtvoering van meemgte wonderdaden 5 де verkondiging en 3“

beveiliging van de Wet in de Woefiijne д groot wierd; van alle gehouden is

geworden voor den Herí’reller, van welkwe foo even gefproken hebben. Maar

nadien den Engel M'tatron anders toonde, foo is de hoope al wederom ор— Dc Ьоорс

efchort geworden tot op David en Salomon; welken laatlten fy , om dat "n Маге:

ä van God uitverkooren en een wijsen vreedfaam Konin end’eerl’te Bou

wer des Tempels was, voor den beloofden Vredevorlt en Herllzeller der гомон “ir

weereld hielden: doch al te vergeefs. Derhalvenisvan Salomon den Bouw- gendd’

heer des aardfchen Tempels, de verwagting der algemeene zaligheid tot

op den Koning joachim, by" de iVergadering aller Propheten , in den toe- Hoe de

komítigen Meílias valt gelteld, van jefaias tot aan Malachias; wanneer g’ll’aëm‘l‘s

hy feide: Тег/20724 fol den Нит/кг, den Heere dien ¿y foe/et totfijnen k:‚1‘â‘‚"‚‘c;t

Tempel komm. .Na de Propheten is de v_erwagting van de zaligmaakende dePFOPlIŕ

toekomfi des Meilias 5 benefi‘ens de gantfche kundfchap of oeffening der fĳgfii

Joodfche Cabala, die fy tot de eeuwige verlofling van den Meílìas , voorname- “cn 0F

lijk betrekken , tot de Schriftgeleercle der Wet ende Lxx Oudlìcn des Volks,

dat zijn de Mannen van den Grooten Raad ofЗап/этим, overgegaan , en hcdrim o

vervolgens ook ontfangen van Ezdras ; welke dcfe Cabaalfche Gelieim- ”та“?!
IS. .

C С 3 kun ч.
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kunde heeft overgeleverd, aan Simeon den regtvaardigen , een Over-prie

Íter en Overite van de Synagoge; van wienfe fijn шары Antigonus met

lijn gefellen ontfangen heeft; onder welke Zadok en Bet/:lus waaren 5 de

wortel-oorfprong der Ketterfche дяди—зет en Вещи/211 , gelijkmenleeß: by

judas Levita in ’t Boek Айове! : daar na Iofeph de Soon joëzer, ende

_[ofeph de Soon Johannan. Doch defe hebbenfe overgeven aanMmmÄr

ватт _cn fîe/Zu de Soone Вата/же. En van defe hebbenfe Tibœus ende

ЕЁ “ОС" Simon de Soone Satœ ontfangen; welke Jofephus aan ’t ecrite Boek fijner

Joodfche Oudheden gedenkt. Van defe тешь wederom Samaja en Abta

P511"-` lion gekregen 5 diefe aan Hillel en Samai , een Meefter van veel duifend

Leerlingen hebben overgeleverd: van wienfe wederom ontfangenis by Rabbi

_ Jonathan Ben-Zachai ‚ die viijifcipelen had; namelijk , hliezer de Soon

simon Hierkani 5 Jofua de Soon Hananiœ-,Jofeph Cohen; Eleazar de Soon Arach, en

Ё?“ Simeon de regtvaardige , de Soon Nathanaël 5 welken ’t geluk heeft gehad het

oinïfiridc Kindeken _]ei'us in fijn armen teomhelfen ; wiens Soon wasjuda Nagid, an.

ЁСЁЁЫЁ- ders ook den Heiligen Meeßer genoemd; op welken de Soon Gamaliel door

{ÍIWGÍ aanneming gevolgd is. Defe zijn wederom gevolgd van andere Over

hfimkmldc Респ der Uabalilten ; namelijk Hananias Aruíius Soon; Abba Saul 5 Rabbi

gäîi'ñc Tarphon 5 Acabia Mahahelels Soon; Hananias d’Over-prief’ter 5 Hani.

dereaba- na 'Ihradions Soon 5 Nechomia de Soon van Haceana; Helaphta; jan

Ш“! dicdc ni Dufchais Soon ; Hanina de Soon van Dufa; Dofa Harchinas Soon.

Rabbi Akiba , diemen fegd den Autheur van ’t Boek Уезжай te zijn. Е

kundlißfß leazar de Soon Hazariœ 5 Eleazar Hafma; Rabbi Levitan 5 Rabbi jona

than de Soon Baroca. Na hem Simeon ‚ Zadok , Iofa , Ifmael 5 Rabbi Meir

‘ ' en. ontelbare andere die wy overílaan. En hebben alle defe met en door

haare Schriften , foo voor als na Chrißus geboorte, die Cabaalfche Ge.

heimkunde van den Meflias of Saligmaaker der weereld 5 feer deftig foo

fy meenen, verklaard. Waar van breed genoeg te lefenisin haare Boeken 5 .

socken en voornamelijk inPirke-aboth ‚ dat is de Hooftítuk-deeling der Vaderen~

ЁЁ?“ En in Baba Barbra, dat is de agter Poorte genoemd. En in Seder На/гад

,Ínâm hula/J , dat is het Boek van de Cabaalfche Geheimkunde. En in Seder

v .Ngholam , dat is de Ordening der weereld. En noch andere die wy niet

verder willen ophaalen; om dat wy neffens de oodfche ook noch eenige

Raaltjes van de grondílag der Cabala moeten by brengen, welkeibmmige

der Oude Chriltenen en Kerk-vaders uit navolging der _loodfche Cabali

íten in het А в с. en fekere verborgene Ordening derfelve Letteren weten

op te (tellen: waar van Kircherus in het tweede {luk van fijn Egiptifchen

Oedipus dit volgende voor af uit Hieronymus (die met fommige der an

“теа- dere Oud-vaders tamelijk veel agting voor defe Geheimkundige verklaaring

baaifçhe fchijnd gehad te hebben) aanteekend: betuigende daar by uit iigfelven dat

de Letteren van het Hebreeuwfche Alphabêt boven andere feldiame din en
musalsycm ook dit hebben , dat alle haare Merkteekenen of Schrijf-beelden, ik weet

niet wat Goddelijks en wonderlijks in íig fchijnen te bevatten: gelijk Hie

boggem- ronymus in fekeren Brief` betoond 5 wanneer hy aldaar eenige grond-rege

;’icelgrîïw len der Cabaalfche Geheimkunde by brengd, en alle de Letteren van het

femme- Hebreeuwfch Alphabet in het byfonder tot feker verborgen zin verklaard 5
mma' lgelijkwe in de Ontleding defer navolgende Saamenknoopingen duidelijk

aangewefen lien.

Sa

 



CABAALSCHE Giannini-KUNDE VAN HIERONYMUS впадет: zog

Saamenknooping van ’t Hebreeuwfche Alphabet: in welkers

xxi I Letteren de eerlle grond der Cabaalfche Geheimkunde ‚ tot

een voorbereidfel van de de verborgene Ordening der Let.

terfchikking , volgens de meeningvan Hieronymus

ontleed en aangewefen word.

De eer/ie' Saamenl’nooping.

( s Aleph э dat is Leere. :i Beth, Huis.. ‚

А G=mel , Volhcid. 1 Daleth,Tafel ofPoor

te) geeft te kennen , dat de Leere der Ker

ke , die Gods Huis is , gevonden Word in

de volheid der Goddelijke Boeken.

De tweede .Seamenlznaojoz'ng.~

(П Не , defe. V4u,ende. I Safin, die.

n Herb , her Leven) geeft te kennen 5 De

fe Leere en dit Leven : want wat voor

een leven kander zijn, fonder de weten

fchap der H. Schriften , door welke felfs

Chriftus , als het Leven der Geloovige,

erkend word te zĳn.

De derde Saamenknoaping.

(ш Tbetb, goed. " 310d, het Beginfel)

geeft te kennen, dat alhoeWelWy nu alle

din en die gefchreven zijn weten; wy

noc tans alleen maar ten deele erkennen ,

en {legrs ten deele Propheteren. Doch

wanneer wy fullen waardig geagt wor

den, met Chrillo te zijn, dan falde Lee

re der Boeken ophouden, en wy fullen

het goede begin Бел van aangefigte tot

aangefigìe.

De vierde ó'aamenknooping.

(Э Сир/2, Напд. lHamed, Leertugt of

Hart) geeft te kennen, dat gelijk door

 

de handen de werken worden verítaan; foo

ook clooi het Hart en de Leertugt , de zin

en het ver—[land : want wy en konnen niets,~

verllandelijk doen , ten zy dat wy te voo

ren weren’tgeen dat’er lal gedaan worden.

‚De vĳfde Хаджи/апатит.

(n Mem , uit Hun. J Nun , Eeuwig.`

D ватаг/з , Hulpe) geefrte kennen , dat den

mcnfche uit de Heilige Schriften de mid

del en byfland rer hand gereikt werden om

het Eeuwig leven te verkrijgen.

‘De jèsde Saamenknooping,

(‚v Нади , Fonteine of Ooge. в Pe,

mond, к dee, Geregtigheid) geefr re ken?,

nen , dat de Heilige Schrift, de Fontei

ne of de Oocge van de Mond'der Gereg`

tigheid is ‘, ie den Oorfprong van allede

Werken der geregtigheid bevat , welke

door den mond Gods gefproken en inge

Íleld zijn.

De fevende Saamenknooping.

(P Kop/1,Roeping. 1 Refcb, Hooft. w Sebi»,

Tanden. nT/mn , Teeken) geeft even

foo veel te kennen , als ofmen feide de

Roeping offlemme des Hoofts is een Tee

ken of openingderTanden : want door de

opening der Tanden word een wel ver

deeld Woord voortgebragt, en door del—c

Teekenen korndmen tot het Hooft van al

le, ’t welk is Chrifius, en tot lijn Eeuwig

Koningrijk, 8сс.

En dit is kortelijk de Verklaaring van de Geheimen des Hebreeuwfchen Al

phabêt , na volgens den zin die Hieronymus defelve heeft willen geven : daar

men onfes agtens niets meer uit afnemen kan _, als datmen weet wat en hoe veel

ook eenige der eerlìe Kerk-vaders van (штатgeGeheimkundige verklaarín—

gen gehouden hebben. Doch dejoodfche Cabalií’cen , hebben daar—en-boven

uit de Ordeninge der Letteren fekere verborgentheid van Driedetlei Wee

relden weten op te viffen ; namelijk een Weereld der Engelen , een Wee- drie Wee

reld der Gellernte , en dan ten laatl’ten een Weereld der Elementen of "Ide" ‘""

Hooftílofl‘en‘; die fy op dcfe wijfe uitvinden: van de к Älepb tot de Lchrcld

De Ca

baalfche

Leere toi:

gellrckt.

0304;` meenenfe worden de Ordeningen of Vergaderingen der Engelen ge- der Enge

toond: welke haare Wijsgeeren, Afgefonderdeverllanden, en Onlichaamelij— w“ ‘lig

kevormen noemen , die ontlalt zijn van alle uitgeílrektheid , en onmiddelijk I

uit de fuivere kragt Gods voort—vloejen: en defe noemenfe De шесте/4

der Engelen. Daar na van de Letter э СарЬ tot de x Tzade, worden be—

teekend de Ordening der Hemelen _, welke 'van de kragt Gods, als den n. we?

Schepper gevormd zijn, en door de invloejing der Engelen geregeerd

С с 3 wor

rcld der

kringene
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worden: en defe noemenfe De Weereld der Ronden ofderKringen. Van

de к Ïzade tot aan de n Thou , vindenfe vier Hooftítofl‘en met haare Vor—

men, die tot het Zijn en het Leven invloejen; doch fy worden bel’cuurd

нищее- van de invloejing der Engelen en der Hemel—Kringen: en dit noemenfe,v

alswe ftraks feiden, De Weereld der Elementen. Indienwe nu defe dingen

ofHooE- volgens de gronden der Cabaliíten, wat nader tot de reden der Geheim

ME“ kunde verklaaren willen; voorwaar wy fullen ligtelij k bevinden, dat dejood

felle Geheimeniffen veel. meer met die der Afgodifche Egiptenaren, dan met

I. voor. de wijsheid die het Volk Gods betamelijk is, over~eenPtemmen.

äîääîf I. De Letter к Aleph _. Leere ‚is by hun een Merkteeken van den Godde

теме lij ken Naam 1n HU. Vertoonende het ontoegankelijke ligt van ’t Goddelijk

Чет?“ Wezen: ’t gene‘te verfiaan gegeven word door ENSUPH, dat is Onein.

gierivaii‘i Jig.' welkers Merkteeken de ecrite Sephiroth of Getal is, dat genoemd
ïf'lfibîîug: word KETHER , Kroone: zijnde het Teeken vande Edeldflrev dingen; die

b‘ê,c‚fl‚li’dcn beí’taan door de eerfie invloejing der Goddelijke goedheid; namelijk

PFMPJ— der Engelen, die genoemd worden HAIOTH HAKODESCH , Heilige Die

уш— ren. En meendmen datfe door defe waarlijk de Seraphinen verfiaan. Ten

beeld uitdc II. J Beth, Huis; is een Merkteeken van den Goddelijken Naam .-vns

Èfffgfßffh Ehie, behoorende tot de Goddelijke Wijsheid; en die ook een Wezen,

ю 'N4' welk alle dingen fijn Wezen geeft, genoemd werd. Over-een-ltemmende

Toepafling met de tweede ó‘ephira, welke CHOCHMA , dat is Wĳsheid , genoemd

‘I’gb‘ilgâm' word. Tot dewelke uit de Engelen behooren de OPHANIM , de Vormen

Ешь. I, of Raders, die met de Cherubim defelve zijn, En worden door de voor

ls» 1‘&C_ gaande verfiaaning of kundfchap in de tweede plaats д van de kragt Gods

IILnyor-l afgeleid 5 en vloejen van daar nederwaards in de aardfche of benedenfte

Ëä‘äfk dingen. ‚Ten III. i Gimel , Wederge‘ving of Vergelding , is een Merk-_

ml. ` teeken van den Goddelijken Naam их bye/:1. En drukt het Vuur der lief.

de of den Heiligen Gee/ì uit: paffende op de derde Sephira of Telling,

welke BINAH , l/ooifigtzgheid genoemd word: vertoonende uit het getal

1-: mm der Opperfle Wezens _, íekere Engelen , die ARALIM ‚ dat is Groote ,Dap

возни. ‚fiere en Sterke Engelen genoemd zijn д afdaalende uit de derde Ordening

ßmwOrd» 'der Goddelijke Goedheid. Sy worden verligt met de kragt Gods door

¿gdm? de tweede kundfehap , en vloejen ook te gelijk met hen in de beneden

‘ Lamp“. [le dingen. Men houd defe voor de Throonen. Ten IV. ‘т Daleth, de

шь. Poorte, is het Symbolum of Waarteeken des Goddelijken Naams 5N El.

En beteekend de vierde Sephira of Telling, топ dat is Genade ofBaren.

hertigheid: welke toege—eigend worden НАSCHEMALIM , en komen over

een met de Heerfchappyen, welke door de kragt Gods, by middel van

v.vqor de derde kundfchap worden ingeílort, en door defelve kragt haar-e in

ЁЁЁ’ЁЁ" vloejing hebben. Ten V. n He, Siet, is ’t Merkteeken van den God

' delijken Naam Ĳ‘n‘îa Elohim. En de vijfde Sephira, die PACHAD, dat is

Sn‘afheid, Oordeel, Ge/Ìrengheid ,_ de Linker zĳde ofSweerd Gods4 ge

noemd is. Welke volgens de meening der Hebreen ook aan de Seraphim;

’ Qi loo andere Regtfinniger gevoelen, aan de Kragen , toege—eigend wor

. den: want fy worden ingeítort van de kragt Gods door het middel der

¿_1-mx; _vierde kundfchap, en vloejen door defelve in de benedenile dingen. Ten

una Van. 1 Van een Haak. Vertoond de geheimenis van den Naam Gods т‘ж

_ Eloah. Toekomende de fesde Sephira, TIPHERETH dat is Schoonheid ,

Cieraad en Opper-hemelfche Sanne genaamd: over—een-fiemmende met de

vn v0 ‚ Мьысшм of Magen. Welke door de kragt Gods ingeílort worden door

balk „Д; het middel der vijfde kundfchap , en vloejen door derfelver kragt in de

шк: benedeníle dingen. Ten VII. Seg/'in , Wapentzig. Bevattende den Naa

За in,
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me GodsZquTH , dat is,de.v God: der Heinß'baren , over_¢¢n komende

met de levende Sepbfra; NETsACH dat is, ,O'IJefftiw'nnz'nge genoemd.

Hier mede `Remmen over-een de Engelen Elo/vim of Vorltendommen:

en worden ingeltort van de kragt Gods door de Engelen der fesde Orde

ning, en vloejen door defelve kragt in де benedenlle Schepfelen. Ten

VIII. nl-Ielth , beteekend den Naarn Gods ELoHE ZEBAOTH _, en te gelijk

de agtlle Карт”, welke de Hebreen 'im dat is Lof noemen.Y Tot wel

ke de Engelen Ввыцошм, Sonnen God: genoemd, behooren. En de

Те zijn een met de Aards-Engelen , _welke door de kragt Gods ingeitort

lworden van de Engelen der fevende Ordening, en doordefelve alfoo haa

re invloejing hebben in de benedenlle dingen. Ten IX. u Teth'., rif/zui

gz'ng, Аде/5710715 of Onwlíeding: Vertoonende _den Naame Gods SA

вм ‚ zïîide dele negende Sephira by de Hebreen foo veel als de Grond

of Fon mentlgenoemd. Tot defe behooren de Снвкпвш of Engelen.

En worden ingellort van de kragt Gods door middel van de kundi'chap

der agtlte Ordening, en door defelve kragt vloejen fy in de bcnedenlle

Schepfelen. Ten X. . Jod, Begin , ilervat den Naam Gods ADoNAI

Мньвсн ‚ de Heere i: Koning; over-ecn komende met de tiende Sephi

т ; welke де Hebreen Koningrz'jk noemen. Ende uit d_e Engelen IscHiM ‚

ßerke Mannen; zijnde uit de Heilige Ordening der onderite 3 _en worden

door de kragt Gods verligt door de negenlìe Ordening, en vloejen door

derfelver kragt in de menfchelijke kennis en wetenfchap der dingen cn

feldfaame neeriligheid derfelve. En hier mede eindigd de CabaalfcheWee

ŕeld der Engelen. _ j j ` y

Ten XI. de n Capb Kapitaal' (of стаде Имевшие Сир/9) де lak/te

of Volle hand. Drukt de Eer/ie beweging vanßgрт, Еьзсмэм uit;

als zijnde onmiddelijk van de ecrite oorlaak beweegd: welkers kundfchap

MITA'rnoN SERAPHANrM, Prince of Vorß der aan/¿houwing word ge

noemd. Zijnde het verítandig werken der gevoelige weereld, die alle

benedenlle Sehepfelen, door een diep invaaren tot de vormen , het leven

toereikt i en vloeid derhàlven door де Goddelijke kragt in alle ’t ene Ье

weeglijk is. Ten XII. de Capb Finale (of de Eindigende Cap/J komd

over-een met de Kring der valle Sterren , die in x11 Teekenen van den

Zodiak onderfeheiden is: BydeHebreenGALGAL HAMMAzILo'rH, de

Kring der Teebaen genoemd. Door defen moetmen den Engel Raziel

Adams Leermeeíter of Gelei-geeít verílaan , en word van de kragt Gods

ingeítort door middel van de kundfcha'ì des Engels .Mitatron Moles Leer

meefter д en vloeid door defelvc in de enedenlte dingen. Ten XIII. де

'7 Lamed, beteekend den Hemel van Saturnus: Deeerfte en voornaamíte

Kring der Planeten of SWeef-ilerren , die de Hebreen Wandelaar: noe

men. Doeh Saturnus felfs noemenfe SCHEPTAI , en lijn kundfchap SCHEn

тмнь. Wordende van de kragt Gods door gemelde Raziel ingeltort tot

invloejing der benedenfle dingen, gelijk de Cabalilten leeren. 'fen'XlV.

de n Мет Kapitaal , beteekend den Hemel van Jupiter, by de Hebreen

T/ëdßk geheeten; welkers kundfchap fy TsADxInL noemen. En word

door de kragt Gods van de verltaaning ScHAß'rAIELingellort tot fijne

invloejing 5 welken Naam тине: hier Vooren aan Abrahams gelei-geeft

of Befehermlìngel toegepalt is. Ten' XV. de Eindigende Men;l , Ье

teekend den Hemel van Mars, welk de ~Ioodfche Cabalilten MAADAIM

noemen. Sijn kundfchap is CAMAEL, alfoo genoemd van де hitte, en

vloeid door defelve kragt in de benedenílïe dingen door welk fy uitge

[tort word. Ten XVI. de a Nun Kapitaal, beteekend den Hemelsder

0n

VIII. ' '

Voorbeeld

uit de Le:

ter Herk.

IX. Voor

beeld uit` de

Letter Teiln.

X. Voor'

becld uit de

Letter _'Íod.

i  Tweede

Cabnlfehc

Weeteld.

XI. Voor

beeld uit de

groote Let

tet Cepb.

XII. Voor

beeld uit де

Eindìgende

ofkleinc

Letter

Ca Ь.

Io 39:32.

XIII.

Voorbeeld

uit de Let

ter Lamed.

хил“

Voorbeeld

uit de groo

te Letter

Mem.'

XV. Voor

beeld uit de

Emdigende

Letter

Mem.
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XVI.

Voor beeld

uir de Ka- '

piraal Let

ter Nun.

ХV I I.

Voorbeeld

uir de Ein'

digcnde

Nun.

Х VIII.

Voorbeeld

uit дс Ler

xer San/erh.

' XIX. `

Voorbeeld

uit де Let

ter Нади.

Sonne, by de Joden SCHEMESCH genoemd: lijn kundfchap is denEngel

Raphaël de Leermcellcr van Ifaak: en vloeid yvan de kragr Gods door
middel van de voorige kundfchap CAMAEL in debenedenftel dingen. Ten

XVII. de Eindigende New , vertoond де Kring van Í/e'nm , NОСА by

д: Hebreen genoemd. Haare kundfchap is HANIEL, Ver/¿endereßè der*

Genade: en word door de kragt Gods ingellorr door middel der kund.

fclmp Raphaels, en vloeid door defelve kragt in de Aardfche dingen. Теп

XVIII. yde в Затес/9 , toond den Hemel van Mercurius, СОСНАв ‚ dat

is iS'terre genoemd: Wiens verllaaning of kundfchap is Whe/gael, en word

ingellort door de kragt Gods, en ’t middel der kundfehap Raphael: door

welk {у haare invloejing tot de benedenlle dingen heeft. Ten XIX. de

2 Hajin, vertoond den l-Iemel van de Maane , JAREACH , betßinkeroßg

der Weereld genoemd; fijne kundfchap is Gabriel ; en word vande kragt

Y Gods ingeltort door het middel van de kundfehap .'Miehaëls door welkfe

tot de benedenlte dingen invlocid. En hier mede eindigd de Cabaalfche

Sterre-Weereld.

Ten XX. de в Ре Kapitaal, vertoond de verllandelijk Ziele. En word

van onderfcheidene kundigbeden beltuurd , volgens de meeninge der He

breen. Ten XXI. de Eindigende Ре, vertoond alle DierigeGeellen 5 die.v

belluurd worden van de bovenlle kundigheden , uit de kragt en het bevel.

Gods. Ten XXII. de х Tzade Kapitaal; vertoond foo wel de verlbian

baare Hemelfclie Rolfe , als die der gevoelige Elementen aller faamgefet

te dingen: doch fy worden beítuurd van de Goddelijke kragt, door on- .

dcrfcheide kundigheden, en door haare ei enevormen ofgedaanten. Теп
XXIII. де Iëlindigende4 Тали, vertoondg de gedaante der Elementen;

als Vuur, Logt, `Water en Aarde: en worden niet fonder Goddelijke

kragt, door Iekere Engelen, en kragten der Hemelen, en der eerlle

Rolfe, die de Fonteine en Oorfprong allerElementen is, geregeerd. Ten

XXIV. de р Кар/а ‚ 13 een teeken der ongezielde dingen , der Bergwer-V

ken, en diemen Hooftíloíïelijke, en gemengde noemen mag. Defewor

den belluurd van de Goddelijke kragt, door de Hemelfche Kringen en

onderfcheide eigene kundighederi. Ten XXV. de 'i Refch , vertoond alle'
felfitandigheden der groejige kreatuuren ‚ Воот en Veld-vrugten , Krui'l

den , Aardgewaflen en diergelijke; als ook van de Hemelfche lichaamen ,

die door de kragt Gods ingeílort-Worden , en een byfondere kundfchap heb

ben ; waar van de Cabalillen defe uitfpraak even: Daar en дает Kruid

hier beneden, ’t welk niet een гит/101312723 heeft ie tot het/elvefegd , Vermeer.

derd u. Ten XXVI. de w ó'ehin, vertoond alle felfltandigheid van de

gevoelige Natuur, als daar zijn de Dieren, foo kruipende als аапде, де

Vifïchen en de gellagten der Vogelen , en alles wat een levendebeweging

heeft. Haar invloejing ontfangen Ту door de kragt Gods van de Hemel-y ‚

fche lichaamen en de onderfcheide kundigheden: Ten XXVII. de ‘iT/mu,

is een Symbolum of Waarteeken der Kleine lVeereld, dat is den Мен

ß'lve; welke Letter, gelijk fy is het einde der Hebreeuwfche Letteren;

alfoo is ook den Menlch het einde, het laatíle en volmaaklle aller Schep»

felen: en word van God befluurd door de hoedanigheden der eerfle {tof

fen ,~ volgens d’inv10ejing der geilernten; als mede door de byfondere

dienflen der Engelen, welke de Hebreen Isc'HiM , Лег/ее Mannen noe

men; welke even op foo een wijfe het einde van de lVeereld der Enge

len zijn, als den Menfch het laatlte Schepfel in de algemeene VVeereld

iS. Еп dit is het vermaarde Cabaliílifche Alphabet der Hebreeuwfchc

Geheimkundigers , foo als het felve niet fonder arbeid getrokken is, uit

XX .

Voorbeeld .

uit de

groote Let

ter Ре ‚ als

mede де

XXI. 111:

de Ei ndi

gende Pe.

XXII.

Voorbeeld

nir дс Ler

rer Trade

Kapitaal.

XXIII. _

Voorbeeld

wir de Ein

gende

Tzade.

XXIV. I

Voorbeeld

uit de Ler

rer Корь.

XXV.

Voorbeeld

uit де Ler

Krffb.

XXVI.

Voorbeeld

uic de Ler

ке: Schin.

XXVII.

Voorbeeld

uir dc'Let

ter Thau.
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de Schriften van Rabbi Акты ‚ in welke de Ordening der geheele ver;

{landelijke en gevoelige Natuur afgefchilderd werd: want God als де

aller eerfie Oorfaak aller dingen , word daar invertoond door de к Äleph

als die met fijn verfiand alle dingen-op een uitílekende wijfe begrijpt,

regeerd en beíluurd door de tweede oorfaaken, en door de tweede de

derde; welke de Heilige Magten en Vorílendommen zijn; die van de

eene Ordening tot d’andere invloejen, by trappen van vervolg. Daar-en—

tegen vloeid de Oorfpronkelijke magt door de kundigheden der Heme.

len in alle Geílagten der Wezens, gelijk gefegdís, enden Heiligen D10—

nyfius in ’t breede leerd, in fijn Hemelfche Kerkvoogdyfchap , en ande.

re die het uit hem genomen hebben; niet tegenílaande alle die dingen

grootdeels over-een-flzemmen met de Drievoudige Weereld der bygeloovi

ge Egiptenaren. Reí’ceerd nu datwe ook noch befchouwen het БЕТЫ, ‚

of de Natuur der Telling, welke uit de gefeide eeríle beginfelen , ofAl

phabêt-Letteren , voorgefleld worden. ’
De Joodfche Meeí’ters en' Cabaliflen verdeelen defelve gemeenlijk in

drie Trappen van Getallen: waar van de ecrfle begrijptde Enkele of Een

heden: de tweede de Tienlingen; de derde de Honderdheden. De eer

fte Trap des Alphabets word geteekend van de к Áleph tot de р Тег/9 daar

mede ingeíloten. De tweede vertoond de Ordening der Tienlingen; en

bevat de Letteren des Alphabêts van de ‘ yad tot de s Tzade daar mede

ingeíloten. De derde is die der Honderdheden , ook uit negen Letteren

bellaande , van de р Кар/э tot de nThau gelijkmen in dit Tafereel aangewe

fcn fiet. Invoegen datmen , navolgens de wijsheid der Cabalífien , in negen

eenvoudige Eenheden, de verflaanelijke Weereld voorgefield vind: als

mede hoe de gell-alte der Gevoelige OfSterrige Weereld ‚ in de tweede Orde

ning door negen Tienlingen uitblinken. Gelijk ook eindelijk de Hooftílofl‘e—

lijke Weereld en derfelve geheele verderving door negen Honderdheden

werd afgemaald. Als waar uitmen ontwaar word , dat ‘hoe meer fy van de Een—_

D d heid

  

Cabaalfìhe

Tclkundc

van wat ge‘

ruik.

Cabaalf‘clì

Geheim der

Drie-een

heid.
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heid afwijken , hoe fy des te onvolmaakter werden , door de vermenging der‘

veelheid. En dit houdenle voor de Drievoudige Drie—Eenheid ; welke niet al

leen van de Egiptenaren en Chaldeen , maar ook van de Pythagorií’ten en Pla—

toos Scholieren , foo feer is aangeprefen geworden: gelijk fulks by Kircherus

en andere over de Beeld—{praakige Reden-komt , in ’t breede geleerd word :

uit wiens wortel van ’t Drietallíg-vierkantig-negental , hier een Seven-en-twin

tigvoudigen Teerling door het getal XXVII. aangewefen word; vervuld

Zijnde met ontallijke verborgentheden, die daar in, als in het volmaak—

fte voorbeeld des Heel—Als , en de byí‘ondere dingen in ’t felve begrepen

worden. Na welkers omwenteling wy Wederom keeren tot de groote к Ä/ep/.v

die een \Vaarteeken is van het Duil'end-tal , boven het welke alle dingen

den flat van oneyndigheid befitten. En dus veel dagten wy van de Ge‘

heimkunde der Joodfche Cabaliílîen by te brengen; op dat’er gefien mogt

worden, wat het voor een Speel-pop is, die de Rabbinen nu al vry een

ruime tijd foo forgvuldig hebben opgepoetí’t , geprefen , en van fommige

met foo een yverige egeerte nagewandeld is. Doch indien mand defelve

met de \Veegfchaale der gefonde reden afpalt , die (al (eenige weinige din

gen uitgefonderd) defe leeringen niet alleen fekerlijk voor grillen en droomen

houden , maar billik agten , datfe in de Oeffen-íchoole des Satans bearbeid

`en uitgebroed zijn. En alhoewel _in de gantfche Leere der Cabala niets ter

Weereld voorkomd dat op een betooglijke reden Iteund , of dat door de—

felve verfiandelijk.kan befchermd worden; nochtans willen de Hebreen ‚

de gantfche Wijsbegeerte , foo wel de Goddelijke als de Menfchelijke , met

de Cabaalfche Merkteeken‘kunde inwikkelen, en onder de Letteren en

Woorden ,‘ en Getallen , foo feldfaam verborgen houden, datfe noch door

reden noch door onderfoekingen , maar alleen door Bypaflìng en Betrekking

konnen en mogen voorgeí’teld en îgterhaald worden. En hier door Щеп

dat defe verdwaalde menfchen haar elven valfchelijk inbeelden, dat in de

bloote Letteren , en haar Figuuren ‚ Naamen , Elementen , Stipkens , Regels ,

Puníten en watter voorts noch kleender om en aan de Hebreeuwfche Taal

is, een feer groote verborgentheid en wonder heilfaame leeringen í’teekt,

die veele en groote dingen betcekenen. Sy feggen metí’tijve kaaken, dat

voor dien die defe geheimen wel verfiaat, niets en is verborgen 5 want hy

weet en voorweet alle dingen: hy heerfcht over de Natuur, en alle de

Schepfelen gehoorfaamen hem. Dit durvenfe {eggen , felfs tegens die ge‘

ne, die door lange ervarentheid ondervonden hebben , datfe het liegen , en

dat het gecnfinds waar is. Immers ondervindmen dagelijks, dat’er geen

onkundiger noch leuijer foort van menfchen , felfs onder de Hebreen ,dan de

Cabalifien gevonden worden. Wie Raat niet verwonderd alsmen haar

hoord {eggen , dat Mofes door de kundfchap der Cabaalfche onderwij—

fing, alle fijn wonderen in Egipten eninde Woeí’tijne onder Ifrael gedaan

heeft. Ja jofua , Elias , Elifeus , Jefaias , Jeremías, Daniel, Samuel,

en foo veel als’er roote wonderen gedaan hebben, die zijn na haar feig

gen , alleen overreäet van de Cabaalfche kundfchap: want {у houden e

ker, dat de naamen welke God doorAdam , aanalle dingen volgens yders

aart en eigenfchap doen geven heeft, Hebreeuwfche bena‘amingen zijn

geweeí’t , door welke elkers hoedanigheid kon uitgedrukt worden. En hier

uit hebben de Cabaliílîen dit waangeloove opgevat , dat fig terí’tond alle din—

gen onderwerpen, en haar geheel gehoorfaam aanítellen , aan die, die

de Natuurlijke dingen met defe naamen aanfpreekt; en fulks uit kragt van

die eerfie benaaming. Het is waarlijk onbegrijpelijk, hoe ~en op wat wijs

het heeft konnen gefchieden , dat ‚ menfchen van een gefond verí’tand,

’ dui'
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dufdanige beufelagtige droomen, ooit hebben durven aannemen ofgoed

keuren: want wie van haar die eenig oordeel heeft, kan gelooven, dat

de Sonne, de Maane, ’t Gellernte, d’E1ementen en d’Aard-ge\vafl`en,die

noch reden noch veritandelijk gevoelen hebben , met defe Cabaalfche kragt,

welke haar alleen in woorden uitlaat ‚. hebben konnen aangedaan ofbeweegd

worden na het 'goedvinden der menfchen? Engenomeń dat eenige Natuur.

lijke dingen defe kragt al kenden; moeten {у dan dadelijk door de toe

roeping van foodanige naamen , beweegd worden en uit haar Orden gaan?

Indien ons ymand foodanige vreemde naamen toe mompelde, foudenwe

daar door wel foodanig 'konnen aangedaan 4worden ‚На: 'wy alle goed- всю".

dunken 'en eigen poogingen afleggende , te'rílond fouden verrigten wat foo gërglgìîe

eenen wilde? Voorts indien alleen eenige weinige menfchen, na dat {у Машин.а

eerll: feer lang in de Cabaalfche Leering geoelfend zijn, de verborgent ЕЁЩЁЁЁЁЁ‘

heid en de kragt der Hebreeuwfche woorden verllaan 3 hoe fal het moge- benzijn

lijk zijn, dat 'de domme Beelten i en de Sehepfelen die noch ушах: gevoel

noch leven noch reden hebben, defelve konnen kennen en gevoelen? Wy rch.: и:

lefen wel dat Mofes de Zee van elkander-en gefeheiden , en de Steenrots
i doen water llorten heeft: en dat Jofua de Sonne foodanig heeft doen llil- cm `

1е [laan , als of God de llemme van een {terlfelijk menfch gehoorfaamde: .Uff-übl

Ook wetenwe dat Elias en Elizeus dooden hebbenopgcwekt , en vuur van

den' Hemel hebben doen afdaalen : 'gelijk ook openbaar is _, dat Daniel droo- hun@ OP

men` heeft uitgeleid: doch datfe fulkâ door eenige kundfehap der Са—

baalfche Leering fouden hebben gedaan, daar van vindmcn niet älleen bevondwí.

een diep ûüfwijgene, maar felfs het'teigendeelin de Heilige Boeken. En in

dien daar foo grooten vermogen in efe Geheirnknndige Magie is , dat

‚Гс felfs de Hemelen gebied, de Zee verdeeld , deSteenrOtfen opend, de

dooden opwekt, de Rievieren influrpt? en met een woord de geheele

Natuure na haar welgevallen herfchept 3 waarom en hebben de Cabalillen.J

die dele geheimenis foo hoog waardeeren , en daar in roemen foo wel
afgcrigt te zijn , dufdanige dingen dan nooit edaan э Ofwaarom en konnen-V

_fe defelve als noch niet doen? Voorwaar hgetis te gelooven , dat ьу aldien

de hedendaagfche Rabbinen vrs van diergelijke konllen verftonden of

willen te oeffenen , de Chrillen Weereld fon` nergens feker zijn: want
[у fouden _die ten minllen gebruiken , от hetJok haarer langduurige fuk-v

keling, dat hun mi al ruim 1600 _]аагеп gedrukt heeft , over al van den

lhals te fehudden. Ydel en beufelagtig zijn dan alle haare Geheimen , die

{у onfes agtens veel eer Goddeloos dan Vroom uit de Naamen Gods en

die der Engelen verlieren. Ja ydel zijn dan ook alle de vreemde Leerinä

gen en fprookjes die fy van de gefchreven Halsdraagende GeneesLmidde-l

len daar uit faarngefet , komen voor te geven: die een Fonteine zijn van`

ontelbaate bygeloovighederi; welk te _gelijk met alle de _reif van fnlke

Oude-wijfs fabelen , van de waare Kerke verworpen, en billik` onder de

verfoejelijke Tooverkonílen gereekend worden.

`nd; нвт
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' nu.; waar vanjòvgenoemd. Bybelfehe вымещать r

oud. Nieuwe Teiìament waar ‚лед/п benaming «van ontgend.

Van ’t Verbond vp Sinai ордену. Verbond der Genade hoe

_' тет/„шепни па den Staat der Kerke ‘ww gehouden. _Vm bet

Tellamene der Вдове en Тамтам der Vervuiling. 'Heedmge belifrm

wh деп Метаз gedaan zyn, en тати die тифа; wwfegd zin. Nien

we Tellment baedamgen Vervuiling der Pro enen. Boeken esOuden

Teßament's доедет гит т: m groote т k eene Deden onder/Meiden.

De XXXVIII Boeken der Heilige Schrift , bùèjê eertijds in ххп Веская-0116111

hjfgede'eldшит:Wat andere Kerkelijke Schriften metшдеп Bundel der Ka

штана Boeken en идиот. Wieveranderin т de Orden der Bybelabee

ken gemaaid bee t, Daniel 'van де Задел uit~ erang der Pmphetengemn

`{Зет}. We;Во 'n тети Hagioïaphigenoemd техотдел, en @femmvan

Ifaak Устав деп г, Nutte велите? 'ngт¿Güde 'verüe'eîz'nge der Heilige

Boeken. Damm elle-de Heilige Boeken met wai' kleine Uie-rrekfels van be

ter движет Heilige Boeken , die де Kefkедим:эф” , тет handen. Van

шеи де Bybelfche Plutone-boeken kunnen душится zyn. De ageing der

Hiûoriebdeken door de Защитит en Eimngeliüen ¿eee/egel. Hoe 'ver

Mofe's де ‘eigen jeb'rjvtr ‘Wah И?) Boeken moet gehenden граде”. yada#

beheer: fr Wet-beek elige! _www шатен Heilige Boekengeweardeerd. De

IVet Mfg/l? Йог т. LIV Pàrafchas verdeeld, en @pgder Зайди}: gelden.

Swim? шеи der joden , onder ‘de {тж-м Koning“ ntibdïus Epiphanes:

` тееатш т mishandeling; т hoedamgm амъ 'door be: verbranden

der wetboeken en 'verbod der мнимый, onder ’t Íodendoin Ефим.

Herftel 'van den рад! т Godsdienß der joden onder Matthatias en Judas

Machabeus. Onßka'heìdjbmnger ‘verhaalmgen т де Boeken der Macha

been. Daniels ‘voorjèggz'ng hoe т Antiochus Epiphnnes vervuld. Sabbatifche

Leßng der Parafchas , hoe tm ‚уже der Apoflelen noch in gemeengebruik. Ver

deeling der Heilige Schriften т Kapittelen en т Verilen , "van wat ag.

ting. Het eerile Boek Moiis hoe 'van de Hebreen <genoemd. Schepping

‘waarom ook 'van Mofes befr/greifen. Dat het verflaan der Schepping tot

het Geloof en niet tot de Reden behoord. Hoe het Boek der Schepping ook

tot де Wet behoord. Offerdienll wanneergoedgekeurd. Tweede, Derde,

  

 

Vier~



VAN он Ыммвы EN Аптннпнщ так HEILIGE BOEKEN. 21;

Vierde en Vijfde Boek Mofis hoedanxg b] de jodengenoemd. Vĳfde Boek

waarom Deuteronomium of de Herhaalde Wet geheeten. Inhoud der vijf

Boeken Molis. Gefchiedenifl‘en des Ouden Tefi‘aments hoedanlg al: 'voor

beelden aan te merken. Wet Mofis ‘van de joden in 613 geboden geteld.

Wet Gods in drie Hooftdeelen ondeffeheidenJ en шт hoedanzgen faa

menhang; ‘van de Saligmaaker fraai rverklaard en opgehelderd. Watßm

ken Î/oden en Chri/lenen fvan de Wet Mofis aangaan en duur/aam zyn:

en welke nood/nakelyk afgefclmft zĳn. Wet der Ceremonien ‘van hoedam‘.

gen aard. kl/aar‘om geen Ceremonien onder ’t Euangelium plaat: 'vinden

.En tot wat met egter defel’ve aan de joden gegeven zyn. [n 'wat zin de

Wet een Tugtmeelìer genoemd word. Oudheid en nut der Heilige Hi

llorifche Boeken : benefi'en: haare Saamenfchakeling en Volg-reeks. 1n wel

ke tĳd en onder wat Koningen de bekende Propheten gepropheteerd heb.

ben. Идеи het Boek van Jofuage/ì‘hre‘ven mag hebben. Uszdras de mee/ie

Bybelfche Hifiorie—boeken te gaar gefleld of van nieuw: gefehre’ven heeft.

:Dat alle Heilige Boeken niet ‘van die Autheurengefihre‘ven ушел: naam

f) drangen. Waar nit de getrouwheid der Heilige Hillorie-boeken kan

afgenomen worden. Dat Mofes filf: ‘veel oft’ meefle ‘van Boeken ge.

fihre‘ven heeft. Rigteren lfraels hoedanzge (Mannen. Het Boek van Ruth

‘van wat oogmerk en waar het moet z'ngela/Z worden. Van де Boeken Sa

muels. Of de Bybelfche Hifiorie-fchriften elders qnalĳk af en aangehegt

Van de Boeken der Koningen en haaren Inhoud. De Boeken der

Kronijken , en de Geflagt—regiíìerszndejèlve , waar uit opgefleldzg'n. Dae

de Geflagt-regifiers voornamelĳk dienden om den Meflìas te kennen. Hoe

die nu ‘verlorìren zĳn , en wat ongerĳ’nd ge’uoelen de Joden daar 'van

hebben. ’t Boek Ezra , Nehemia en Eí'cher van hoednmgen inhoud.

Het Foeil Purim of Ioodfihe‘ Valken-avond; waar ‘van aflwmflzg, en of

dat ook een waar Реви q” Heilige—Dag der [eden z3'. Dat het BoekVan

Job een ware Hifiorie en geen „смяты ie. Van de Pfalmen en van

wien gemaakt. :De Spreuken, ’t Hoogeliod en den Prediker, hoedanzgen

foor: wn fi‘hríften ‚. en waarom ш de рикша der loden, verboden te

lefen. En ein elfjk wat íàamenloop de тешась: Heerl‘chapp en met

de Hiíborien der Kerke hebben , en hoe ‘veel lege daar door аспид: Voor—

feggingen der Propheten en de Heilige Gokhiedenis-boeken , word toe.

gebragt.

Boeken eertijds ‘efchre’ven, en van tijd tot tijd

‚ in de joodfche en Chrií‘cen Kerke getrouwelijk bewaard ,

en in veelerhande Taalen uit het Oorfpron‘kelijkoverge.

‚ _ . fet zijn 5 moeten wy ook nocheenige dingen afdoen, die

tot noch we geen welvocg‘faame plaats konden ingefchiktwerden 5 en en

der die voornamelijk niet vergeten , ’t gene wy aangaande de Benamin

gen, en Verdeelingen, en den Inhoud , en Oogmerk der Heilige gefdhrif

een by te brengen hebben; op datwe ons niet alleen aan de fchors, dat ls

met de joden aan de doode Letteren vergapende ‚ floffig [ouden fc‘hijnen

in de bel‘chouwing van de Geefidlijkheid‘der Goddelijke Wet. Hetfchijnd

oníes agtens wel feker, dax wanneermen-onderfoekt, waarom doch den впш.

gantfehen Bundel der Heiligegefohriften д BIB L’IA‘ofte Bebelgenoemd word, wm u.,

wy fulks ‚moeten agten de Oude gefchied te zijn , van wegen de Oor- 225158.

fpronkelijke uitnementheid , en voordeftigcê1Inhoud daar in aangeteekend ; `

D 3 ‘ als
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als waar mede fy oordeelden alle andere gefchriften en Boeken te overtreffen:

zijnde omfoo te í‘preken, als het Boek der Boe/tenJ om dat het veele en verfchei

de Boeken als in een Boek-kas ofLade bevat; welke Boeken begonnen zijn te

fchrijven van die tijden af‚ van welkmen niet ‘bewufl: is д dat’er andere Boeken

of verfaamelingen van gefchriften , in fulker voegen bekend waaren. Enge

_1ij’k de ecrite Bibel-fehriften begonnen zijn het ecrite Boek ‘ofBoek-verfaame.

ling tezijn , die naderhand zij n aangewaíTen д foo-en iíTer geheel geen onvoeg

faamheid in , dat fy ook dien naam als een eigen Erf-regt, en feer wel op

haar Oorfprong pafl'ende , behouden heeft 3 en dat wy voortaan , ongemoeid

ï‘ekere bladen , Boom—fchillen of Schrijf-vellen д die de Oude mogelijk Bi

bien of BДе]: noemden , (en van fommige tot defe uitnemende verlaamelin

der Heilige bladen, als een af-kornít des naams Bibel д betrekken willenî

op het voorhoofd van alle derfelver uitgevingen , fchrijven _, BI BLIA , ‘dat

Bì’bclf‘bc is де gewiß/Je Heilige Sehrifture, 'verri/attende alle de Санту/се boe/zen des

Ouden en Nieuwen 1 ejíament’s. Met welk By-fchrift dan ook den Inhoud des

im ш!— Heiligen Boeks ofBybelfchc Boeken ,‚ nader befchreven word. Gelijk mode

’ eenige oude Schrijvers daarom het woord BIBLIOTHECA, foo veel als

Bz/îlz'orum Liber , het Вовк DES BIBELS verklaaren, daaronder verfiaan‘

de alle de Boeken des Ouden en Nieuwen Teílaments: ontleend zijnde

_van een gelijk—naamig woord, dat by de Grieken een plaats beteekend ,

in welkmen Boeken met eenige orden plaatít of opfet; by ons gemeenlijk

voor een Boek-zaal of Boek—kas genomen. En heeft Hieronymus het Boek—

deel of BIBEL , in welk de Boeken des Ouden en Nieuwen Verbonds te

faameii vergaderd waaren , ook den felven naam toegepaíl‘. Anderfinds moe

De Bybcl tenwe niet vergeten aan te merken _‚ dat het woord Bram. in fijn algemeene

beteekenis genomen, ílegts een Boek te kennen geeft; gelijk de Oval-fet.

dzBoekcn ters Genefis 5: 1. de Hebreeuwfche woorden SEPHER THoLADo'rH _,` en

аяеашш Matth. 1:1.deGriekfe, BIBLos GnNEsEoos vertaalen, HetBoe/z‘der Ge

гите" flagt’en, of der Wording of Voort/coming Ste; Niet tegení’raande het He—

3323à“ breeuwfch woord SEPHER _, en ’t Griekfe woord B I BLO s , als de Lxx Over

25312. fetters en de Griekfe Text van Mattheus leeft , veelfinds eigentlijk voor een

Leer-rol ofRegi/ier van Geflagt-telling genomen word. Voorts foo werd in ’t

Nieuwe byfonder , door het Latijnfchewoord Teflamem‘ feer bequaamelijk het Griek

fe woord Вытнвкв verklaard , waar van de Griekfe Overfetters haar

foo дс- hebben bediend _, om het Hebreeuwfche woordBEKITH , dat is Verbond , ei

“m‘d‘ gentlijk uit te drukken. En word daar door niet anders verí’taan , dan dat Ver—

bond , ’t welk God felve met den menfch gemaakt heeft , om haar op fekere

Voorwaarden het eeuwige leven te geven. Welk Verbond wy dan ook ge

woon zijn tWeefinds aan te merken 5 namelijk het Oude en het NieuweV er

NQudfvw bond. Het Oude is dat gene,’t welk God gemaakt heeft met den eerlten Men—

уже"?! lfch voor den Val , waar in het eeuwige leven beloofd word , onder beding van

my“ 111- een volkome gehoorfaamheid en onderhouding der Wet; en daarom met re

' hetVerbond der Wet genoemd: het welke God aan fijn uitverkoren Ifrael

wederom op een nieuw voorgehouden heeft by Sinai , nadat het gantfchc
Menfchdom alreede d’eerfle voorwaarde gefchonden en overtreden had _,A

en alle vleefch kragteloos tot derfelvcr onderhouding geworden was. Op

datfe daar uit fouden leeren verfiaan , dat‘fe haare zaligheid nu niet in de

voorige Wet als een Wet der Werken konnende vinden, defelve in een

ризы; ander Verbond moeiten foeken; namentlijk in een Verbond der Genade;

ШЕЮ: ’t welk daarom ook het Nieuwe genaamd werd. Gelijker ook geen ander,

Genadeän felfs niet in ’t geven van de Wet op Sinai , kan aangemerkt worden als—

mer wel op let э hoe feer fig ook eenige Godgeleerdc daar tegen fchijnen

[C
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te kanten. Dit Nieuwe Verbond nu befiaat daar in _, dat God uit fijn

louter welbehagen en algenoegfaamheid, waar door hy weder een God

van den Sondaar konde en wilde worden, lijnen eenigen Soone tot een

Middelaar verordineerd heeft , en uit kragt van fekeren Raad des Vredes by

hem felfs onderling genomen , het eeuwig leven voorí‘teld , onder beding van ‚

in fijne geregtigheid , (die hy in den tijd aan den eifeh der Wet, welke by

hem federd den Val Adams , open Ilond, voldoen foude) te gelooven.

En daarom met de aldervoegl‘aamíle benaming, het Verbond der Genade шлют

genoemd, waar van wy Ifi‘ael geenfinds mogen uitfluiten: want daar moet Шип],

wel aangemerkt worden , dat felfs ook dit Verbond, ten aanlien van de WW“

verfcheide bedieninge dellelfs aan den menfche (gefchikt na den {laat der „chde

genoemd

geloovige) beide Ouden .Nieuw genoemd word. Het Oude befiaat in de Word

bedieninge defes Genaden Verbonds voor de komfie des Middelaars , die H0: h“

aan Abraham en fijne Nakomelingen uit lijnen zade , beloofd is ; en welke XÎËOÂÊJC

door veelerhande Ceremonien van Ofl‘erhanden en andere plegtigheden , die "НЁМ: .

Moles befchreven heeft ‚ afgefchaduwd en verbeeld is д loo datfe wel blij- ’s

ken waaren , van dat de fonde noch gedagt wierd (’t geen d’Offeraars met de ЪоидЁп ген

oplegging haarer handen op ¿Gilet-beeilen die in haare plaatfc gekeeld ЁЖ?“

wierden , t’elkens als met hun eigen Handfchrift onderteekenden) maar eg- dchcrk¢

ter niet na en lieten den menfche tot het Geloove in de Verfoeninge en de

genade Gods, die in den Meflias eens fou gefchonken worden, op te lei—

den. Het Nieuwe Tфате”: is de bedieninge des felven Verbonds na dat de

Soone Gods, de Middelaar defes Verbonds , in het vleefch gekomen is,

en de Verfoeninge des menfchen , door ’t weg nemen des Handfchrifts dat ‚

haar tegen was , met God heeft te wege gebragt. Defe Verbonden zijn «5133131:

dan eenerlei ten aanfien van haar wefen; dewijl dat inbeide de Vergeving verbond

der Sonden , met de zaligheid ofhet Eeuwig leven beloofd word 5 namelijk

onder beding van in den Middelaar Jefus Chrifius te gelooven: doch men oogmerk.‘

moetfe wel onderfcheiden ten aanfien van de bedieninge van die beide ; als die таит

lig in ’t Nieuwe Verbond veel klaarder en fonder fchaduwen en voorbeelden,

tot alle Volken uitíh‘ekt: daar fulks te vooren alleen de Ifraclitifche ofНе- дышим

breeuwfche Kerk aanging, en de Heidenen noch vervremd waren van de #Mcm

Teílamen‘ten der genade en ’t Burgerfchap lfraels. Hierom hebben veelevan ЁЁЩЗ‘

onfe Godgeleerde , het Oude Tellament , het Тфатепг der Bequte ge- en Теш

noemd : en het Nieuwe , het Ïĳiament der Verval/inge. Waaromdan ook c

gemeenlijk door het Oude en Nieuwe Tĳiament , de voornoemde Bybel—boe‘ g "

ken verfiaan worden , als in welke d’opregting en bedieninge defer beide

Verbonden befchreven worden : gelijk ook het woord Nieuwe Teflament ,

op alle de uitgevingingen des Nieuwen Verbonds , aan ’t voorhoofd

uitgedrukt , foo moet genomen worden; als geiteld zijnde tegens de Boe— Нант
ken der Heilige Propheten , in welke de Middelaar defes Verbonds beloofd we Ten»l

en net befchreven word: namentlijk uit wat geflagte , en wanneer hy foude iilliitfc'n

menfch worden 5 en wat hy foude doen en lijden om den gevallen mení‘ch we- ¿c ВОСЁШ

der met God te verfoenen , en haar d’eeuwige zaligheid toe te brengen s alswe даёте"

hier na betoogen lullen. Gelijk dan ook in de Schrifien des Ouden 'I‘eítaments Îvwonl

te vooren genoeg voorfegd en afgefchaduwd was , dat den Meflìas , ofte Mid- wm“

delaar van een Nieuw en beter V erbond , en die den menfeh met God verfoe- van den

nen foude , de Eenig-gebooren Soone Gods foude zijn , eeuwig en waaragtig

God met den Vader en den Heiligen Geeit , volgens Pfal. 4.5: 8. en I Io: 1 .Jell Verbond ‚

9: 5.]er. 2 3: 6. en 33:2. Mich. 5: 1. Malaeh. 3: 1. en dat dien fclven in de Vol

heid des Tijds de waare menfchelijke natuure foude aannemen , uit een Vrou- m.- , de K“—

we die een Maagd fou zijn , Gen. 3: 15 .Jell 7: I+ en dat uit den gellagte A- l‘°l"l°°Ĳ

_ IS .
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Humm brahams, Ifaaks, ]а1‹оЬз ‚ Juda ende Davids, Gen. 21: 12. 'en 22: 18.еп

3с|1ит1п 4.9: 9, 10. 2 Sam. 7: 12. _]ef. 11: 1. Ier. 23: 5. Dat hy gebooren fouwor.

131133331 den te Bethlehem, Mich. 5: 1. ten tijde als de Seepter van Juda fou weg

deuren..- genomen zijn, Gen. 4.9: 10. Jef. 11: 1. Dan 9: 24.. Dat hy gebooren zijnde

na Egipten foude vlugten, Hofea 1 1: 1. en van daar wederkeei'ende op
gc ' evoed fou werden te Nazareth, ~jef. 11: 1. en dat hy eenen Elias fou

hebben tot een Voorlooper, die in de \Voeftijne predikende hem den weg

foude bereiden, jef. 4.o: 3. Malach. 3: 1. en 4.: 5. Dat hy de Leere des

Euangeliums fou beginnen te prediken in Galilea, jef. 8: 23. en 9: 1. Dat

hy fijne Leere Tmet veele Wonderteekenen en kragten foude beveiligen,

Jef. 35: 5. Dat hy rijdende op een Efelinne binnen Jerufalem fijn Intrede

fonde doen, Pfal. 1 18: 25. Zach. 9: 9' Dat hy door een van fijne Difcipe

len foiide verraden worden , Pfal. 4.1: I 0. en 4.5: 14.. en voor den prijs van Der.

tig Silverlingen verkogt worden _, Zach. 1 1: 12. Dat hy Gegeeífeld ,

befpot en befpogen foude worden, Jef. 5o: 6. Dat hy als een Misdadiger

fou gehandeld worden , Jef. 53: 12. en dat hy fulks om onfer fonden wille

lijden foude , jef. 53: 3, 4.. Dat hy in fijne Ziele d’uiterlle beangfting lijden

foude , Pfal. 2 2: 2. jef. 53: 1 I . Dathy aan een Kruis-hout genageld en op

gehangen fou worden, Deut. 21: 23. Pfal. 22: 17. en dat hy aan ’t felve

Hout fou befpot, en met Edik en Galle gedrenkt worden, Pfal. 22: 8.

en 69: 22. Datmen over fijn afgeleide kleedercn het Lot fmakken fou. Pfal.

22: 19. Dat fijn Beenderen niet en fouden gebroken worden ‚ Exod. 12: 4.6.

Pfal. 34.: 2 1. Dat hy een geweldige Dood foii fterven, Ief.53: 10. Daniel

9: 26. Dat hy van een Rijk en aanfienelijk Man fou ten Grave befteld

worden, Jef. 53: 9. doch dat hy in ’t Graf des doods geen Verrottin

' foude fien, Pfal. 16: 10. maar ten Derden dage fou Opflaan uit dien D ,

Jef. 53: 10. Jona 1: 17. en 2: 10. Dat hy van de Aarde fou Opvaaren ten

Hemel en aldaar ter Regter-hand Gods firten, Pfal. 68: 19. en 1 10: 1. en

van daar fijnen Heiligen Geeft fou fenden5Joël. 2: 28. en diergelijke

нюх?“ dingen meer, heeft God door de Propheten fijne Kerkelaaten aanfeggen 5

dingen op dat wanneer defelve beloofde Meffias eens _fou gekomen zijn, en in

2192"@ hem alle defe dingen fouden vervuld worden, het de weereld aan geen

l ` .Kenteekcnen ontbreken fou , om Jefus van Nazareth voor den waaragti

gen Meflias te erkennen, welke van den beginne door Mofes 5 en alle de

Propheten eii Pfalmen , foodanig de Kerke afgefchilderd was. ’t Welke

De sdm-5 dan ook buiten alle twijifel de reden is , waarom foo dikmaal by d’Euange

§11 дсз liften aangeteekend word, dat die dingen gefchied zijn na de Schriften:

ТЁЁЩЁ‘ЁШ gelijkwe hier nauit de Boeken des Nieuwen Teflaments, de vervullinge

zijn daarop tegens de voorfeggingen der Prophetifche Schriften afgewogen , klaar ge

211311112; noeg betoogd fiillen fien, om’er na defen niet meer aan te twijffelen.

a.“ РгорЬс- Nii voor-af noch ’t een en ’t ander ophaalende , dat de Schriften des Ouden

‘°‘°°' Teffaments eenigfinds in ’t byfonder aangaat.

Нос de Die H. Boeken die van ouds denjoden toebetrouwd zijn geweefl , en wel

_äoîikeanes ke de Chriflenen van haare hand ontfangen hebben , befchreven in d’Oor

„11:11:23:— fpronkelijke Hebreeuwfe Taale5en die nu in meefl: allerhande Spraaken over

ouds pàaâà gefet zijn; plagten van overlang in Twee-entwintig Boeken onderfcheiden te

ïïlvvecr'dccm worden 5 die de Hebreen ouwlings in drie Groote Hooftdeelen afdeelden,na

Dc Нет- melijk in de WET, de Ркорнвтвы en PsALMEN, ofte leerfaame Boeken: en

ge Becken gelooven daar van met vele Chriftenen, dat defe Verdeeling aldus van den

Propheet en Schriftgeleerden Ezdras gemaakt is. Gelijkmer immers niet aan

Deelen оп- twijifelen kan, datfe nu ten ininften by na I 7ooJaaren oud is, en datfe ten tijde

äîffhci' d68 Suligmaakers., ook van hem foodanig erkend en aangenomen is , als blij kt

. ‚ Ьу
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Ьу ’t verhaal van den Euangelilt Lucas , kap. 24: 44. daarjefus aan defe Drie En van ik

Hooftdeclingen gedenkende, betuigd5 Dat 'van hem gefihrwenflond, z‘n

de Wet , in de Propheten en' in de Pfalmm. Welke Ordening , foo de Heer gekeurd

I. Voflius meend, dejoden naderhand veranderd hebben. En gelijk den fel- 1-“с-14‘44

ven ons naauwkeurig heeft meenen aan te wijfen , in wat voegen alle de Boe

ken der Heilige Schrift, eertijds in Twee-en—twintig Boeken, ofliever‚Groo

te Lees—rollen zijn verdeeld geweel‘t ‚ foo iullenwy iijne eigen woorden , hier

tot den draad van onfe reden inlafl‘en: Het is iegd hy , uit de getuigenif

fen’onfes Saligmaakers klaar , dat alle de Boeken des Ouden Verbonds , eer

tijds onder een algemeenen naam van YVET , fijn vervat geworden 5 ofte

ook wel , de Wet en de Prof/veren .‘ ofte in wat ruimer benoeming , de Wet _,

" de Propheten en Pfizlmen. En defe laatfie Deeling fiemd ookjofephus toe in

het eerfle Boek tegen Apion 5 wanneer hy defe Boeken , als van meerder ge

trouwigheid en onfeilbaarheid , dan die , welke na de tijden van Artaxerxcs

gefchreven zijn , fchijnd afte {onderen 5 en defelve deeldin de Wet , de Pro

heten en Lofzangen ‚ begrijpende de Geboden des Levens. Defelve beve"

fiigd ook, dat de meefiedefer Heilige Schriften, in Twee-en—twintig Boe—

ken , na het getal der Hebreeuwfe Letteren zijn gedeeld geworden; namelijk

де Vijf Boeken Mofis; de Dertien Prophetifche , en Vier Boeken van Lof

Zangen ofVermaningen. Doch nadien wy defe elk in ’t byfonder aftellende ,‘

geen Twee-en-twintig , maar Acht-en—dertig Boeken in de Hebreeuwfche

Schriften vinden 5 foo mach men billik vraagen 5 op wat wijfe dan defe, wel. наезд

voegfaam in ххп Boeken zijn konnen verdeeld worden г Want indien men C“;

het Boek Ruth , het Hoogelied Salomons en alle de kleine Propheten in het tijds in

byfonder 0nderfoekt,men fal het nooit daar toe brengen, datfe yder met eenige Îo’iieiìliîiî‘

welvoegfaamheid een geheel Boek uitmaaken. Daar-en-tegen , foo men de ¿cud zijn

Pfalmen onderfield in een enkel Boek te zijn gefchreven 5 foo fullen fy waar- Wma“

fchijnelijk gevaar loopen , om van wegen haare grootte en fwaarte niet wel te

konnen behandeld worden: want het is felfs uit de Heilige Schrift openbaar,

dat de Oude Hebreen , gelijk ook andere Volkeren , eertijds niet in Boeken,

’t geen ecrit veel laater ingevoerd is , maar in Rollen en lang aan—eemgehegte

Pergamenten of Vellen, haare Gefehriften gefchreven hebben. En dit ge.

field zijnde, agten wy dat men de Boeken der Heilige Schrift , feer bequeme

lijk aldus afdeelen kan: De VijfBoeken Mofis , maaken Viijollen uit: De

Dertien Prophetifche of Hillorifche Boeken ‚ (nademaal ookde Hil’torifche

by de Prophetifehe behooren geteld te worden , om datfe meefi: van de Pro

pheten gefchreven zijn 5) kan men aldus vinden: jofua, de Richteren en

Ruth , maaken te faamen Een Rol uit. De Twee Boeken Samuels , met die De twee

der Koningen , en de Twee der Kronijken, maaken Ses Rollen uit. Ezdras ,

Nehemias en Either maaken faamen Een Roluit. jefaias , jeremias, Eze- denlom

chiel en Daniel, yder een gantfche Rolle. Soo men nu tot die , де Twaalf gli; oid?

Kleine Propheten toevoegd , welke te faamen een eenige Rolle uitmaaken5 ¿if itcoäin.

foo heeft men Dertien Rollen der Prophetifche Boeken 5 in welke bevat s="‚=1"fl°"l‘

worden alle de Daden en Gefchiedenifl‘en van hetjoodfche Volk , federd

de dood van Mofes tot op de tijden van Artaxerxes,gelijk Jofephus leerd. Nu km“

zijnder noch overig de Lofzangen en de Boeken die de leerfame Geboden

des Levens begrijpen , alsjob , de Pfalmen 5 de Spreuken , den Prediker en

het Hoogelied : die men alfoo moet onderlcheiden _, datjob Een Rol , de

Pfalmen '1‘ wee , en de reilerende Boeken Salomons , de Vierde Rolle maa

ken. En aldus mach men waarfchijnelijk gelooven , dat alle de Boeken der

aangenomen H. Schriften , in Twee-en—twintig Rollen zijn gedeeld geweeí’t:

waar van men de nette Ordening ‚ als met een opilag der Ooge in het neven

e ‚ RaamA
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mm {laande Tafereel , niet onvoegfaam befchouweu mach. Want alhoewel

Hfíllßc . daar ook noch andere Joodfche Boeken zijn die op defe Heilige Schriften

32‘" volgen,en welke na de tijden van Artaxerxes gefchreven en leer hoog te agteti

1“ F “i“ ‚ zijn , foo en zijnfe nochtans niet van gelijke geloofbaarheid met de voorige ,

en dat van Wegen de mindere fekerheid der Prophetifch‘e achtervolging ,

waar van ook jol‘ephq‘s gedenkt. En heeft defe Afdeeling geduurd tot op de

(fg/"C dít tijden van den flordigen Overfetter Aquila; federd wien een gantfch ondeu-_

veidîïliiig gende afdeelinge der Heilige Boeken , uit een opgevatten haat derjoden, (of

{стана mogelijk wel door Aquila (elfs) tegen de Weken van Daniel, den Chrillenen

"c r' is in de hand gefiopt: in welke fy den Zin en de Ordening der Schrifture ver—

Dejoden keerd , en met een Nieuwe verdeeling hebben ingevoerd; namelijk van de

ЁЖ? Wet, van de Prof/veren, en deHeilég-gq/chrwene, die men Hagı'øgrapha

geen] uit noemd: en hebben Daniel by na in de laatlłe plaats onder de Hagı'ęgrapha of

äïiiïáal‘c— Heilig-gefchrevene Boeken , verfiooten. En wy verwonderen ons ten hoog.

ren genion. [len , dat de Chril’tenen dit bedrog niet geroken hebben: doch fy laaten haar

nml' vvan niemand liever dan van deJoden bedriegen. Indien men nu ook vraagd ‚’

wat HAGIOGRAPHA zijn? Niemand en {al het ons lichtelijk konnen feggen,

overmids het een onvoegfaam woord is, dat faamen gefet is tegen dena.

ture der Griekfe Spraak; even als HIEROGRAPHA , Heilig-gefihrevene.‘

Doch Aquilaas Overfetting is vol getal’r van fulkez’dele woorden. Dejoden

noemeníe CHETUBIM , ofeenvoudig henen _, Boe jef. En nochtans worden‘

der luiden gevonden , die defe Joodfche Verdeeling na volgen en goed.

keuren; feggende dat ook de Rabbijnen bekennen, dat defe Boeken ge

fchreven zijn door aanblaafing van den Heiligen Осей: doch wanneer fy

de Rabbijnen te raade nemen, dan fullen fy lacchen, als die—wel weten wat

‘_ fy door den Heiligen Geell verfiaan. Dit fegd Ifaakus Voflius. En wy

hebben ten overvloed, en op dat de gefeide verdeeling der Heilige Boek

xxuïěock- Rollen in geheugen bleef, defelve hier neffens afbeeldenfche—wijie by ge-‘

gĳ}i°;:‚';‚‘„_ field , en Cieraadshalve de lefing der Wet, uit Nehemia aan het achtlle

verbeelding kapittel , daar by gevoegd; op dat de plaats niet ledig, en des befchou

wers Ooge niet fonder eenige opmerking dat Tafereel voorby-flaan mocht:

„Ë‘ÄÎPC‘ÎÍJÊ want daar door {al hem ook lichtelijk invallen konnen , dat‘defe Verdee.

declingin ling feer waarfchijnelijk aanwijit, dat_ alleen alle de genaamde Boeken, en

geene minder , noch geene meerder ‚ van de loodfche Kerk dier tijden aange.

nomen zijn, als de hedensdaags bekende Boeken: fulks datmender feker

lijk in mach beruflen , en geheel geen Ooren moet leenen aan die, welke

daar meenen , dat’er of veele van de Heilige Boeken zijn verlooren , of

darmen die, welkwe thans onder den naam van Apocryphe Boeken befit.

ten , ook onder de Geloofbaare en Heilige Boeken te tellen heeft. Ge..

lijk’er ook geene en ontbreken die willen, dat de meefie der Heilige Boe—

ken, (onder welke fommige echter altijd de VijfBoeken van Mofes uitfon

deren) flechts korte Aanteekeningen , of liever korte Uittrekfelen en Re—

giflers van groote Oorfpronkelíjke Boeken zijn, die de Levitifche Schrij

vers daar hebben uitgehaald. Welk gevoelen den Geleerden Vader Simon

niet {onder veele bewimpelingen , van echter eenig gefag ofonderfieuning

van Gods Geeft ‚ aan alí‘ulke uitfchrijvers toe te [laan , ook flauwlijkfchijnd

Ochmcc- te omhelfen: fijn meening onder anderen ook daar op grootelijks vellen

2233238- de , dat’er nu en dan in-de Boeken der Koningen en der Kronijken ge.

щитки: feid word {Dat het gene die of die gedaan heeft , gij/alarmen is in het

W" Boek der Kronĳken der Koningen Ifraels: waar van men voorbeelden liet

I Kon. 14: I . en elders. Doch dit dunkt ons onder verbetering , vry

fchraal en flegt: want behalven dat men uit die aanwijfing welfiet wat faa—

ken
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ken in fulke Kronijken aangeteekend konnengeweel’t zijn , namelijk d’om

fiandigheden der Krijgs-uitvoeringen en Staatkundige beí’turingen der Rijks

faaken ; foo en blij kt daar uit geeniìnds volfirekt , dat de Heilige Boeken die

wy nu hebben , 1`y zijn dan ioo alffe zijn , alleen Uit-trekfelen zijn van die

groote Regiíters die in de Trefoiren der Koningen plagten bewaard te

werden ; alhoewelfe daar toe ook konnen gebruikt en nageiien zijn; gelijk alle

Hií’torifche dingen van dien aard zijn: daar uit dan foo veel tot de Heili—

ge Schrift is ingelijfd, als de H. Geefl oordeelde de Kerk en ’t oogmerk

Gods noodig te zijn. Daar-en-boven foo fchijnd het veel klaarder, dat foo wel

de hedendaagfche Heilige Hifiorifche Boeken, als die der Prophetenvan

ouds defelve zijn, die de Joodfche Kerk t’allen tijden, als tot haare Ker

kelijke Hifiorie behoorende , aangenomen heeft : gelijk fulks niet alleen uit

de boven aangenomen verdeeling der ххп Boek-rollen en haare benamin

gen , maar ook uit de agting die defelve federd Ezdras of ten minfien al

lang voor de tijden van de Saligmaaker , en ook federd die tot nu toe

hebben gehad, kan blijken. En zijn defelve ook van de eerile en regtfin—

nige Joden altijd onder de Prophetifche Schriften , en als van Propheten

gefchreven, gehouden; gelijk wy agten, dat d’Heer Ifaak Vollius wel

heeft aangemerkt. Te meer gelooven wy fulks om dat het Boeken zijn daar

feer veel aanmerkens-waardige faaken in verhaald worden, die de Mannen

Gods, de Kerk , de Propheten , de Voorbeelden en Geflagt-‘reekeningen tot

de komůe van den Meffias aangaan ; en noodig hadden datfe eeuwig in

geheugen bleven, fonder dat’er een Tittel van te loir ging; alswe in 't

aantrekken derfelve , uit de mond van de Saligmaaker en d’Euangelificn

— en fijn Apofielen niet duif’cerlijk konnen ontwaar worden. En fchoon ge

nomen ’het waar-e foo , dat mogelijk Ezdias en de Oudflen des Volks (onder

welkwe weten dat ook Propheten waaren , endatGodnade Huishouding

van die tijden , fijn woorden aan het Joodfehe Kerk-gefag'.' toevertrouwd

hadde) de Boeken der Koningen en der Kronijken , en mogelijk ook die der

Rigteren en Samuel, uit de Koninglijke Aanteekeningen enjaaráboeken

verfaameld en kort te faamen gefield hebben (gelijk de nature van alle goe.'

de en waaragtige Hiflîorie—fchriften mede brengd , datfe uit Oorfpronke

lijke Aanteekeningen en Koninglijke Regií’ters uitgetrokken worden) foo

en verliefenfe egter geenfinds daar door eenige agting ; noch men kan fulks

geheel niet tot eenige van de andere Heilige Boeken betrekken die haare

eigen Autheuren hebben , alhoewel het fommige egter fel-nijnen te doen. Wy

en moeten niet ondernemen in defe („к wijfer te willen zijn, of beter te

oordeelen dan de Mannen Gods , Ja als felfs de Saligmaaker in fijnen tijd ge—

daan heeft ; nadien fy van de defelve met veel gefag fpreken , en de tijden na

der by geweeû zijn. En wie fal gelooven , dat de Priefiers, de Propheten en

Oudfien Ií‘raels , die ’t beihiur der Godsdienft en Republijk in handen had

den , het fchrijven van foodanige Boeken alleen aan haare Schrijvers toebe

trouwd en na haare fantafien uit de ruimweidige Aanteekeningen derjood«l

fche gemeene Staat en Kerkfaaken , (ouden laaten uit-trekken hebben : ofin-`

dien fy fulks uit floflìgheid toegelaaten hebben, ’t geen niet en blijkt,

om dat het waarfchijnclijk Statelijk en met goed opíigt gefchiedis ; foo fal

het {waar vallen van haar te denken, datfe die Uit-trekfels noch felfs voor

Heilige of Goddelijke Boeken gehouden hebben. Ook en zijn de Heilige

Boeken van foo grooten getal niet, om het faamenfiellen daar van aan de

fulke te moeten overlaaten , alhoewel fulks in ’t meervoudig affehrijven daar

na, plaatfe kan gehad hebben. Immers fienwe dat in ’t Nieuwe Teltament ‚

бс oude Hifiorien en Gefchiedeniffen , van de Saligmaaker en fijn Apoí’telen ,
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op geen andere wijfe uit de gemelde Hií'corie—boeken Worden aan ehaald,

als uit fulke , die voor volkomen Heilige Boeken in die tijden by dejood—

fche Kerk en de Schriftgeleerde en Pharizeen waaren aangenomen. En aldus

fpreekt hy’er dan ook met haar van, als hy fegd 5 bn hebt ¿y wetgele—

воет atb/en dm'. Matth. 12: 3. dat hy een Hifiorifch voorval uit I Sam. 21: 1-6’.

van David by brengd; fonderriochtans het Boek te noemen, dewijl hy

met fulke menfehen handelde, die de Schriften willen , en dagelijks de

Heilige Boeken doorl‘nuffelden: en derhalven in de Heilige Hiltorie-boe

ken wel gelefen hadden, dat van David verhaald word, dat hy uit hon—

gersnood van de Toon-brooden gegeten heeft , die hem niet geoorlofd en

waaren te Eeten. En ’t geen ons leggen te meer fchijn van waarheid by“

fet , is dit, dat de Saligmaaker kort daar op, en als in eenen Adem, en

~ met defelve fpreekwijfe vraagd; 0f en hebt gy met gelefen in de Wet?

Sprekende in beide die redenen , als met een en ’t felve Gefag van fulke

Boeken , die voor Heilige Schriften by hem en by dejoden gehoudenwier‘

den; invoegen , dat hoe het ook daarom zy , wy klaarlijkhen , dat ook de

Heilige Hiltorie-hoeken , foo der Rigteren als die van Samuel, met die

der Koningen en Kronijken Sec. van de Saligmaaker voor foodani e erkend ‚

zijn, als wy defelve nu geern willen gehouden hebben. Gelijk dan ook

f_ulks verder beveiligd word uit de Samaritaanfche Overfetting‘, en voorname‘

lijk' de Griekfe der Lxxl 1.- die daar mede ingctal der Boeken over-een-llem-î

men: ’t Geen ten minfien niet en (oude bevonden worden , by aldien daar

eenige laatere Schriften by gekomen waaren. Ook blijkt dit uit het meenig

vuldig verhaal, dat’er in de Boeken des Nieuwen Teítaments alleen uit

alle die bekende Boeken ,- en uit geen andere gedaan word. Enin fulker

’ manieren {preekt den Apoí’rel Jakobus ook van het Boek Jobs , kap. 5: 1 1.

En Hebr. 11: 30. word het innemen van Jericho onder ofua, uit kap.

6: zo. aangehaald. ‚De voorbeelden van ongeloovigheid die Chrifius te’

Nazareth predikte, zijn uit de Boeken der Koningen ten dagedesProphe—

ten Elia ontleend. Siet Luce 4.: 25, 26. все. vergeleken met 1 Kon. 17.

als ook van Elizeus en Naman uit 2 Kon. 5. Soo datwe met den Apoftel ,

Hebr. 1 1: 32. mogen beíluiten en feg en, Wat fullen‘we meer o_pbaalen,

'van Gedeon en Bara/e, en Sz'mfin т Í eptha, en David en Samuel ende

de Propheten: ‘want de tĳd feud om ontbreken. Laat’er ons alleen by aan‘

merken ‚ dat den Euangellfi: Mattheus, het Geflagt-regifier van de Salig“

maaker, niet alleen grootdeelso haald , maar genoegfaam grondveß ‚op de ‚

geloofbaarheid der H. Hifior‘ che Boeken , die doe in dejoodfche Kerk

volkomen aangenomen waren; want met de Stamhuifen diealleen daarin

bekend Ronden , aan te trekken , en niet die elders in de Kabinetten der Ko

ningen, en onder de verflenf’te Prullen en Papieren te foeken waaren , gaat

hy door Driemaal Veertien Geflagten federd Abraham , Matth. I: I 7. bewij—

fen, dat Jefus van Nazareth uit den geflagte Davids is. Siet met aan‘

dagt kap. 1. tot aan vers 1 7. En merkt vers 1 1. dat defe Geflagt-reekening

Davids , na de Babylonifehe wegvoering injechonias niet en is loirte gegaan

noch afgefneden , als fommige door een quaade uitlegging vanJer. 22: 30.

willen befluiten, om dat hy ons daar kinderloos (chijnd Voort te komen.

Want behalven dat het tegen defe Text van Mattheus en 1 KrÓn. 3: 17’

18, 19. aanloopt; foo en wil Ieremias daar niet anders feggen, als dat’et

niemand van lijn eigen Kinderen in ’t Koningrijk volgen lou: gelijk fulks

defe woorden 5 Daar en fdl niemand платит zaade ‘voor/jäoedzg zĳn,

om te [пел ар den Throon Davids, en te heeel/eben z'n yada ,‘ genoeg‘

faam te kennen geven. Dat nu ook eenen Hobbes en fijn alderbefien Dif‘
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cipel Spinofa geleerd hebben, dat de meelle I-Ieilige Boeken geen eige

ne of fekere Autheuren hebben, en alfoo niet en zijn voortgekomen van

die hand welkers naam fy draagen, (dewijl daar in fommige dingen

op het einde eeniger Boeken gefeid werden, of benamingen opgedraagcn

worden , die een later tijd vereifchen, of dat’er elders in de naam Van een

ander perfoon gefproken токи) daar in hebbenfe waarlijk het Gefag der

Heilige Boeken onregtmatig foeken te kort te doen: en wel voornamelijk

daar mede, datfe moetwillens zijn voorby-gegaan , of niet en hebben wil—

len aanteekenen , van wien en by wat voorval, en in wat tijd die dingen , die

fy met eenige waarfchijnelijkheid waanen van de eige Schrijvers niet en zijn

konnen gefchreven worden ‘‚ (gelijk openbaar is, dat Mofes lijn eigen Dood

en Begraving niet bcfchreven heeft, ) daar bygevoegd zijn. Doch ly hebben

wel gevoeld , dat fy foo doende , fig van haaren eigen Angel londen gefieken

vinden: Voorwaar een groote onbefchaamdheid. Ten zy dan datfe uit

wangeloof of bottigheid niet en hebben aangemerkt , dat God tot op

Ezdras en tot weinig honderd Jaaren na op de tijden van de Saligmaaker,

een on—ophoudelijke Volg-reeks van Propheten en prophetering in dejood— ’

fehe Kerk heeft gehad , die de voorige in ’t opfigt en ’t behandelen en ’t Ge

fag van fehrijven en van de reeds gefchreven Heilige Schriften , toebetrouwd

was. Welk toevoegen en fchrijven van Nieuwe Boeken, niet alleen ook in de www*

Joodfche Kerk heeft beginnen op te houden , foo haalt de bovengewoone hcu‘cr

Prophetien ophielden , maar felfs federd dat Ezdras den Kanon der Heilige Тег?"

Schriften toegeíloten heeft :gelijk blijkt aan de latereoprocryphe Boeken, ¿will?

die in ’t Grieks en Latijn gefchreven en van de Joodfche Kerk nooit tot беред

den Bundel der voorige gekalle Boeken , om veele reden aangenomen zijn 5

gelijkwe in een ander Hooftílîuk uitvoeriger fullen afdoen. Dat Mofes den houdfl“.

Schrijver van fijn eigen Boeken is, en voornamelijk van de Goddelijke

Wetten , en de wefentlijke dingen die het gantfche Huis Gods aangaan ,

betuigen fijne Schriften {сите ook t’federd lijn leeftijd ontwijfl‘elbaar by de ’

Joden , van tijd tot tijd daar voor gehouden zijn. Gelijk de Saligmaaker hem

fulksook heeft toegekend, joh. 5: 4.6. Want hy heeft tot Getuigenis gefchre-ò

ven van die dingen die naderhand fouden gefproken worden , Hebr. 3: ç.

alswe hier na breeder moeten aanwijfen. Voorwaar indien alles aan Mofes

Schriften moefte getoetíì worden, en dat de joden verpligt waren die te

onderfoeken, om dat in defelve van den Meflias gefchreven lìond, hoe

fchoon fou fulks uitgevallen zijn , byaldien de Schriften diemen Moles toe

kend , van andere feilbaare menfehen , Boek-fchrijvers , Uitfchrijvers , Kler-‘

ken en botte hengels, faamgeraapt of t’elkens na het welgevallen derjo.

den verhaníl‘eld, dat is uitgefchrabt of met inlaflen vermeerderd waaren?

Sulks dat wy t’eenemaal ongerijmd agten, alles watmen ook hier tegen fou be

ítaan in te brengen. Maar nadien ons verfcheide foorten van Beampt- _

fchrijvers in de Heilige Boeken en Joodfche Gedenkeniílen fchijnen voor Verfchci

te komen , {al het de pijne waard zijn dat wy de waardigheden der Burgen eîgîfffm

lijke en Kerkelijke Schrijvers onder de Hebreen , een weinig nader onderlbe- ampli—

ken, en te gelijk voornamelijk bellen, wat en hoedanigen Schrijver en Schrift— gyl‘fl'êvgâde

geleerde , doch de vermaarde Ezdras geweefi is , aan wien foo groote en Joden.

gewigtige uitvoeringen, ten dienlle van de Kerk en herl’tel derjoodfche

Republijke , worden opgedragen. Men heeft dan aan te merken , dat’er

eertijds verfcheide Schrĳver: by de joden waaren ; daar onder men ook

de geringe School-meeílers der Kinderen tellen moet. Dus waaren’er die

haar Ampt ontrent de Staatkundige dingen, en het Burger—belluur had;

_ den , waar van de laatltc aan te merken zijn, als by ons de Notarifen of

Ä ‚ E e 3 Вс—
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Beampt-fchrijvers , als die onder het Hebreeuwfche Volk allerlei onder

handelingen en Verbinteniifen opmaakten en ílooten. d’Andere van een

hooger trap, dienden de Koninglijke en Gefaghebbende Magten , om de

Gelehriften, RegiflxrsJ en de dingen die d’lnkomiten des Lands, de

schattingen, de Gerigts-houdingen en Renten, aangingen, te beftellen.

Daarvan fy dan als Griflìers en Sekretarifl‘en waaren , die noch haare Kler

ken of Schrijf-genomen onder haar opligt hadden. Voor hoedanige Schrij—

vers men SEJA ofSEĲJA , 2 Sam. 20: 25.en SERNA, 2 Kon. Iz: Io. en kap.

19: 2. en SAPHAN , kap. 22: 3. te houden heeft. Boven defenwaaren daar

ook Beampte Kerkelijke Schrijvers, welkers werk was, dat fommige haar

beneerlligden , om als Critzci ofOordeelkundigers , de Heilige Boeken der

Schrifture te overfien , en te verbeteren van ingeflopen Schrijf-fouten , de

felve na te tellen en op te foeken: gelijk de Taalkundige ons ook leeren ,

dat het woord SOPHER mede brengd; en dufdanig eenen Schrĳver en

Scbr‘figeleerde is de vermaarde Ezclras geweell , en de laater Maforeten

naderhand; alswe hier vooren ruimweidig hebben aangewefen. Alhoewel

Ezdras, levende als in een byfondere tijd en voorval, in de faaken die de

verbetering der Heilige Boeken doe ter tijd aangingen , van een boven

gemeene roeping Gods, en daar toe byfonderlijk begaafd, moet aange

merkt worden 5 en van de Joden ook altijd foo aangemerkt is: dewijl

niemand na hem , en fijn Tijd-genoot Nehemias met de Propheten die doe

waaren , fijn gedane werk, foo in de verfaameling als in het by-voegen

der Heilige Boeken , heeft durven aanvangen te vervolgen , te veranderen ,

of yts toe of af te doen: God alfoo defen Man д. als een bequaam werk

_ tuig onder de Joodfche Schrijvers en Wetgeleerde, uitkippende, Omin ‘

dat verital der Kerke, de verfaameling der Heilige Boeken, door het

toevoegen van eenige noodige dingen, te verzegelen.‘ Onder dufdanigen

foort van Schrijvers moetmen ook die Joodfche Leeraars tellen, welkers

werk was de Heilige Schrift dagelijks te overdenken, uit te leggen, en

tegen alle verdrajingen te befehermen, en die in den Tempel openbaar

voor het Volk te lefen en te verklaaren. ’t Gene gemelden Ezdras ook

gedaan heeft; waar van daan hy ook met andere een Wetgeleerde en

Schrĳtgeleerde genaamd is: hoedanige beide benamingen dikmaalsinhet

Nieuwe Teftament voorkomen, en veeltijds d’een voor d’andergenomen

worden; als te lien, Matth. 22: z5. Marc. 12: 28.enLuce15: 17.en 7: 30.

Sulks dat veele onfer belle Godgeleerde willen, dat dufdanige Mannen

by de Joden even foo veel geagt waaren, als eertijds de MAG! ОРИ/Шёл

by de Perfen , en de (Длинным/пи ofV@Qian-mannen by de Romei

nen, welke de Godfpraaken der Sybillen uitleiden: oftealsfommigeaan

merken, gelijk de KANoNIs'rEN by de Rooms-gefinde. En Alhoewel

de Pharizeen dikmaal te faamen met de Leeraar: derWet genoemd wor

den, als in gemelde plaatfen te fien is 5 egter moetmen de Pharizeen on

der de Joden , even als de Sehoolfche Leeraars onder de Roomfche aan

metken: want gelijk de Schriftgeleerde en Wetgeleerde Joden , lig wel

het шеей befig hielden met de Text der Heilige Schrift fuiver te bewaa

ren en te leeren, daar waaren de Pharizeen meeíl: doende ontrent de Over—

leveringen der Ouden; alhoewel de Schriftgeleerde ten tijde van de Sa

ligmaaker daar ook feet aan valt waaren 5 gelijk afte nemen is uit de befehul

diging van beide tegens de Saligmaaker, Matth. 9: 3, I r. waar by men ook

aan te merken heeft, dat de naam затмение, geenfinds de naam van

een Seëte, maar van een Ampt was,dat dejoden uit allerhande Seéte bedienen

konden, en derhalven onderfcheiden van de benamingen der Pharizeen en
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Saducee‘n ôzc. die daar door _als een _Seel-e van den anderen onderfcheiden

wierden. Ook en zijn alle defe Schriftgeleerde niet juill úirdeStamme

Simeons genomen , als lommíge Rabbinen ‚gantfch qualijk uit fekere plaat

fe in ’t Boek Genelis befloten hebben. Nochte ook niet alle uit het _Stam

huis van Levi, gelijk delen Ezdras was; maar í‘y konden na. .veeler mee’ Sehrifrge'.

ning uit alle Stammen genomen, en tot dit Ampt. aan‘gcfokt. worden: al

hoewel men uit 1 Kron. 24.. eenigfinds anders fou mogen _befluiten 5 ten stammen

zy dan d‘at’er naderhand eemg verval ingekomen is, gelijklinmeerdingen ïàïìläï“

gefchied is. Ook en ‘moellenfe niet alle te Jerufalem haar verblijf heb- ’

ben, maar door geheel het Joodfche Land: immers ten miní’cen daar Sy

nagogen waaren: gelijk Matth. 15: 1 ‚deJerufalemfche van andere fehijnen on.

derfch’eiden te werden. Alwaar dan uit de woorden van de Saligmaaker kapit

tel 20: '18. fchijnd afgenomen te moeten worden , dat haar agting en Gefag loo

groot Was, datfe mede de‘m’agt van te Oordeelen .en te DQOd-vonnif

ieri hadden. _Sommige hoùden haare af-komfi foo` oud als de Wetge-f

ving op Sinai; andere Rellen haar begin ‚vande tijdendes Koning Davids ,‘

uit 1 Kron. 2 3. en 24.. ofte wel van de tijden ‘Jofaphats , uit 2 Kron. 17:

7, 8, 9. daar waarfchijnelijk genoeg gefien word dat defe Leeraars uit de

Leviten waaren. Andere wederom wrllenfe alleen federd de leeftijd van de

twee vermaarde Rabbinen , Hillelen Schamrnai ingelleld hebben. Doch

andere meenen met meerder waarfchijnelijkheid , dat dit Ampt van Ez-`

dras Oorfpronkelijk is: als den welken te gelijk een Рифе? m Leer‘

meĳler der Wet genoemd word, het Apocryphe of derde Boek Ezdre ‘ д

kap. 8: 9. Gelijk hy mede in ’t Kanonijke Boek, aan ’t fevendc kap. vers 6. ¿13min

voo’r eenfvaardig ò'chriftgeleerde in de Wet van Mafe , aangeteekend [laat: гдёд: -

Siet ook met opmerking vers Io. daar klaar genoeg van defen braven Man ge— а“: bè

feid word д Dat h)‘ fĳn hefte дачу laadde om de Wet de: Heeren te jòe- me“

leen ,‘ ende от in Ijŕael te-leeren де тратам en de Regie”. Want dat de.

fen EZdras niet alleen groot gefag ontfa'ngen, maar ook uitgevoerd heeft, _

blijkt onder allen’ uit het bevel des Konings Arthafafiha vers 21,25. все. En lim-7.

hierom werd hy op een goeden grond van de voornaamflze der geleerde ‘I’ ‘5'

‘ Joden en Chrií’renen ‚gehouden voor het Opfigthebbende Hooft ‚van die

aanfien'elijke Vergadering der Lxxri Oudl’ten onder deJoden , anders ook

de Groote Synagoge of Sanhedrim genoemd: beílaande die Kerkelijke

Vergadering doe uit fommige der laatíle Propheten , als Haggai , Zacharias ,

Malachias en andere Heilige en Schriftgeleerde. Mannen , die van Iìzdrasy

na de wederkeering uit Babel, te Jerufalem faamgeroepen waren ‚ om de

dingen die de Kerk, dat is de Gemeinte Gods en den Godsdienll aangin-j

gen ,’ door een goede Ordening op alles te Rellen, te Reformeeren.’ Hoe--I

danigen‘ Vergadering men meend, dat in fulkenfiaat ten minllengeduurd

heeft tot op de tijden van Jaddus , die in het Overòpriellerlijk gewaad, de

graml’corige aankomfl van Alexander de, Groot, te gemoet flapte, enje

rufalem daar door verfchoonde.’ En dat Simeon de Regtveerdige, de laatlle
van dat gefelfcha‘p is geweef'c.v Wat verrigtingen Ezdras nu onder de ‚hul—

pe en toeítemmen deler Groote, Vergadering gedaan heeft , foo ontren‘t de

Heilige Boeken , als andere Kerk-beituringen д fulks hebbenw’e hier Iendaar

op fijn eigen plaats genoegfaam aangehaald , om’er hier niet verder van te

moeten fpreken. - ‚ .

De Joden hebben van over lange tijd, doch niet fonder eenige byge:

lOovigheid , dat gedeelte der Heilige Boeken , darmen eigentlijk de WET

Gons of de WET Mosrs noemd , verre boven d’andere Boeken‘in‘ hoog

agting gehouden, ja daar ontrent foo overgeloovig geweefi, datfe hel:

. voor
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l

voor een misdaad hielden _, wanneer ymand de Deelen ofBoek—rollen der

Propheten of Pfalmen, of eenige van die te gelijk op de “fet-boeken

_quam te leggen: doch het was hen wel geoorlofd, de Boeken der Wet

op eenige der andere Heilige Schriften te leggen. Sy hadden eertijds de Vijf

НИЖ“- Boeken van de Wet foodanig niet afgedeeld in Kapittelen en Verfi‘en , als nu

32:23:15“ onder ons in de Overiettingen , maar in Liv Deelen , diefe Радар/м:

vc‘drcl‘i- noemden; van welk een Deel op yder Sabbath gelefiîn wierd het gant

fehejaar door: welke gewoonte fy ook hebben onderhouden tot op de Tyran

nie van Antiochus Epiphanes , Soon van Antiochus de Groote , diete

Roomen Gijfelaar geweell was, 1 Mach. I: ii. Welk Booí‘wigt, benef

fens veele grouwelen dien hy aan ’t Jodendom pleegde, de Wet-boeken

deed verbranden en denjoden het lefen derielve in de Synagogen verbood. м

welk ongeval de Joden een tijd lang ‚ alleen uit de Propheten fommige Tex

Gewoone ten hebben gelefen, die met den zin der Parafchas oenigfinds over—een quamen.

Naderhand door de dapperheid der Machabeefehe Helden, van die ilavernie
by decjo- vry gevogten , hebbenfe het lefen van de gewoonelijke Parafehas der Wet ,

ËCEÊ’PÉÎÜ‘ wederom aangevangen; daar by voegende die Texten uit de Propheten,

а da! ` welkfe onder de berooving van de WVet , gewoon waaren geweeil te leien.

Voorwaar ’t Jodendom heeft voor fijn laatlte verwoeihng onder Titus, nooit

zwam fü- fwaarder tijden gefien , als onder gemelde Antiochus Epiphanes , die gemeen‘

Аким; lijk voor den V ierden van dien naam , en d’agtfle der Syrifehe Koningen ge

EPiPl‘m‘S houden werd 5 welken VorPc ontrent 176 jaaren voor Chrifius ’t Gebied in

bel“?! handen kreeg. En gelijkwe goed vonden dellelfs Beeldnis uit eenige fijner Ou

de Penningen getrokken , hier nevens by te voegen , op datmen befien mogtq

2 Mach- 6: welke en GeeíTel-roe God ter hand genomen heeft , om fijn afvallig Volk te

vers u' Tugtigen ; willen wy ook niet nalatig zijn , een kleine fehets van het woeden

defes VERAGTEN en Зонте: SPRUITE; (want foo werdhygenoemd

Daniel 1 1: 2 1. 1 Mach. I: I x Quit de Hifiorie-boeken der Machabeen en ande—

re ]oodfehe en Griekfe Schrijvers te geven ; op darmen ook vervuld fie ’t gene

Daniel van defen en andere der Syrifehe Koningen die dit Deel der Griekfe

Monarchie in handen hadden, voorfegd heeft,kap. I I. Ons verfekerd houden

de, dat elk die met aandagt de Grouwel-Pcukken defes wreed-aardigen Men—

fche overpeinfen fal, ligtelijk by fig felven fal denken, wat mag doch de—

fen Antiochus Epiphanes voor een Schrik-dier geweeí‘t zijn , en hoe mag’er

dien Bloed—hond en Menfch-moorder uitgefien hebben ? Doch dat fullen uw

een kort Verhaal , benefi‘ens fijn Beeldnis , en fommige verwaande Opfchrif

i Mach. ten fijner Penningen , eenigfinds konnen aanwijfen. Van fijn onmeniehelijke

k‘P' “"' Regeering, werd aan ’t begin van ’t gemelde Boek der Maehabeen by

na op dele wijfe gewag gemaakt: Ter tijd , fegd d’Hiílorie—fehrijver, dat

Antioehus Epiphanes , in het honderd en feven-en-dertigfiejaar der Griek—

gogäïfchc fe Mogendheid , het Gebied over Syrien aanvaarde, [londen in Ifrael

Îm‘iâ'g‘ fommige boos-aardige Mannen op, die veele de Ooren vol bliefen , en

verlokten om heenen te trekken en een Verbond te maaken met de Na

burige Heidenen: voorgevende dat het affcheiden van defelve, hun Re

publrjk , ramp op ramp had over den hals gebragt. En gelijk’ereen groote

meenigte hier door gaande wierden, foo trokken’er ook veele heenen tot

den Koning van Syrien д die haar, om allerlei Heidenfche Infettingen te

plegen , foodanig den Toom los-liet , datfe niet alleen felfs binnenJerufalem

Afgodifehe Synagogen bouwden 5 maar ook haar felven , om weder On—

eineden te fehijnen, Voorhuiden maakten; en t’eenemaal van Gods Heilig

Verbond afvallende , haar felfs als verkogten om quaad te doen. Als nu het

Koningrijk van Antiochus in Syrien eenigfinds fcheen pal te {taan , poogde

hy
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hy ook over E’gí‘p'te’n te heerfehen , en Koning van twee Rijken te zijn. vîìoÄlËo- ‚

Ну fpat daar op niet fonder een groote Krijgs-magt van Wagenen , hli- „huso’m d,

fanten en Ruiters, beneífens een ontfaeheli~ ke Scheeps-vloot, derwaards , ÎÎÎCÏI

om Ptolomeus den Koningvan Egipten ‚ die hem vreesde ende vlugt nam 5 dendom „

te befiooken 5 ’t geen hem ook onder een groote neerlaag van Ptolomeus Штат

Soldaten , en zegepraal over veelc Iterke Steden ‚met het bekomen Van groo

ten buit, gelukte.' Hier op keerde hy weder na Judea, en quam met een

groot Heirleger te Jerufa'lem 5 en {loeg fijn fclíenfieke pooten met groote нём???“

trotsheid aan den God-gewijden Tempel : en in het Heiligdom in drom- ‚(Si-‚km

mende , rukte hy alle de Goude Vaten en C_icraden die het Huis des Hee- ¢n bglfoofd

ren aanfienelijk maakten, daar uit; en voerde den Gouden Reuk-Altaar, de cm‘

Kandelaars‚ de Tafel der Toon—brooden, de Spreng-bekkens, en wat hy ’

in de verborge {chat—kalmeren van Goud en Silver vond, .met fig na fijn

Land. Doende daar by feer veele menfchen moordadig mishandelen en om

den hals brengen: invoegen het даты; Land beefde _en geheel Ifrael

over defen flag , als in een Treurgewaad gedooken zat. NatweeJaaren fond

Antiochus , Schatting-garden in de Steden vanJudea: _en hy felfs na Jeru—

falem weerkeerende , quam onder vleyende woorden en fchijn van Vreede

en goede beloften , met feer veel Krijgs-volk daar binnen, die hem ei

laas tot hun verderfte ligt geloofden. Antiochus het voet-padt open fiende ‚

verfuimde geen tijd , maar fijn kans waarnemende , viel'andermaalonvoor

fiens in de Stadt , íloeg de Burgerfchap en haare weinige befettelingen
met een groote neerlaag _, en vernielde veel Volk in Ifrael. Ook plon

derde hy de gantfche Stadt , en verbrandefe grootdeels s en ’t geen het Vuur verwen

aan de Bouwgevaarten en vaí‘te Muur-werken overliet, deed hy rond’om девятые

ter neder bonfen : Vrouwen en Kinderen en al haar Vee gevangen ne- 5‘ "

mende. Daar na de Stadt Davids tot eenívalte Burgt opgeworpen hebben

CJ
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de , hield hy de Stadt en den Tempel met een flerke befetting , onder
fijn geweld : foo dat lde overige Inwoonders jerufalem verlieten , en de

Stadt een woonplaats der Onbefnedene en vreemdelingen wierd 5 ja haar ‘

2 Mach. koftcli'jk Heiligdom in een Woeftenie 5 haare vrolijke Feefl-dagen in

‘I 7- treurighcid ; де Sabbatthen юс ГшаадЬе1д 5 еп дс Glorie van haare кериьщк

¿mi in ': >en _Godsdienft in veragtinge wierd omgewendŕ` Hier-en-boven beval Anè

3551111?" rioehus , dat’er in fijn gantfehe Rijk maar een Volk en een Religie fou zijn 5
ich.. Swim en derhalven , dat elk fijn aangenomen Godsdienft , Wetten en Leveiis-wijfe ,

“Umm”- teffens afleggen, en fijn Heidenfche voorfçhriften aannemen moefl'. Dit

Gebod des Konings , Huks ook aan ’t overfchot van erufalem overwayende ,

'wierd van veeleJoden ‚ omdat felfs eenige van ’t Priefterdom een welgeval

len aan fijnen Godsdienft hadden , omhelfl: 5 fulks fy ook den Afgoden Offer

den , en den Heiligen Sabbath defak gaven. Dus vielenfe dan haaren en haa

rer Vaderen God af, en agteden billik defen Heidenfehen Koning te gehoor

famen; die haar beval de Mofaife Offerhanden uit het Heiligdom te weeren ,

de Sabbatthen en d’Heilige-Infettingen op allerhande wijle te ontheiligen 5

Altaren , Boffehen en Afgodifche Tempelen te bouwen ; Swijnen-vlecfch en

onrein Vee te flagten en te Eten: Haare Soonen onbefneden te laateii; de God

delijke Wetten te vergeten en alle fijne Regten te veranderen : En die fulks

niet en deed, moeft het'niet een harden dood befuuren. Alle welke grouwelij

ke bevelen van die gene, die de Goddelijke Wet verlieten,foo ver ingewilligd

zijn , datfe ook felts alle de Boeken der Wet diefc vinden konden , aan fluk

Booshcid ken fcheurden en verbranden : Ja fy vervolgden uit dit Gebod des Konings ,

der afvalli- felfs hunne vroome Geloofs-genooten die ter naauwer nood de Affchriften

gehlen' der Wet-_boeken poogden te verbergen , tot in de dood; en deden alfoo in

haar eigen Land een ongeloofbaar quaad: foo dat dejoodfche Kerk hier door

siegte юс— klein en dun geworden , het overfchot fig in hoolen en heimelijke fchuil

“âggëîfc plaatfen verbergen moeite. Nu en fcheen’er niemand meer feker in de Ste

iterk. den te konnen woonen : want felfs de geloovige Vrouwen die haare Kin

deren lieten Befnijden , wierden gedood 5 cn men rukte de Siiigelingen

van ’s Moeders borften af, en hingfe op aan de halfen van die haar inet

forge gedragen en ` fmerte gebaard hadden. Maar hoe ongebreideld ook dc

` yoodfche verwoedheid van Antiochus over Ifrael uitfpatte ,'jfegter wierdender noch ve

le gevonden , die in ’t Geloove der Vaderen gefterkt, vaft hielden aan d’Oude

ггосьщ в. Infettingen van Mofes : en onverfettelijk voorgenomen hebbende niet te Eten

PiPhanîî' dat Onrein was , noch Gods Verbond te ontheiligen , zijn kloekmoedig in

_Mmm-ß hun gedreigde Dood geftapt. Onder de gene die al defe Bloedige bevelen

wsdsf- eerft beflonden te wederflreeven , heeft den Overflen en Priefler Matthatias

uit de Stamme Levi, met fijne viijoonen, Johannes , Simon , `judas Ма.

Ьсш. chabeus, Eleazar enjonathan , en fommige fijner vroome Geloofs- enooten ,

uitgeblonken , en een beginfel gemaakt van de Befcherming derjoodfche faa

ken 5 doende uit yver tegens d’ingedrongen Afgodendienft , eenen afvalligen

Jood , beneffens den Gefant des Konings, voor hem fneuvelen 5 omwerpende ,

den Afgodifehen Alraar. En onder het geroep op de ftraaten van Modin, eeni

ge Mannen tot vafthoudinge van de Wet, een hert in ’t lijf gefproken heb.

bende , is hy na het gebergte met fijne Soonen gevloden ; gevolgd wordende

van fommige Godvrugtige Mannen , tot welke hy defe Mannelijke woorden

gefproken hadde; f ende: Een yder die lu/lzg en rußig is , от tey'uerm

'voor deWet , en het crbond God: 'vaßhoud , die tre/cke uit авт“ту па. Defe

dan van veele gevolgd tot in een bygelege Woeflenie , wierden daar van de'

Befettelingen die Antiochus te Ierufalem gelaten had , befpi'ongen 5 Édoch

de Joden fig uit _een alte gef'trengen Godsdienftigheid , niet willende ver

“ICC
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weeren , om dat liet op den Sabbath was, zijn шеей ellendig omgekomen.. Joden „

Maar defe misllag naderhand willeiide verbeteren _, namen voor , geen Tijd “Мс" дё

пос11 Dag aan te lien , om haar tegens hunne Vyanden aan te kanten. Gelijk 1121133“!

Matthatias lig ook met de Aíideen verfletkt hebbende, die geleden fchade ¿mmf

met een tamelijke zegen vergoede. Dus [meer hy dan over al d’Heidenl`e Al- 13:21:21“

tai-en en Afgoden om , en voerde de Befnijdenis aan d’onbefnede_]oodfe Kin- ”1145"

deren door gantfch Iii-aelwederom in. ,Welken kloekmoedigeii Man, lter- мацьшаз

vende, ook aan fijne Soonen, en byfonderaanjudasMachabeus, dien Ьу'шпъ

tot Krijgs-overlle in lijn plaats Ilelde , het yveren voor deJoodfcheWet, met

een deftige aanfpraak inboefemde ; bezegelendeiijne reden met defe voorfe  Muhakgrcŕ

gende woorden ; Vreeß niet 'voor het Седое! de: Саше/аут Konings; uvam/[ß

пе тему/едем fal tot drek en warmen worden. Men meend dat defe Helden, verdrukicL

na datfe begonden Vorllen te worden , en daar na Koningen der¿Ioden мера??? gc.

den , als de Vorllen uit de Stammejuda injanna Hirkanus opgehouden had'. '

де115Мдсньвввы genoemd талан fekere vier Hooft-letteremwelke haare Mui-,|

Soldaten tot een Veld-teeken in hare Vaandelen voerden: namelijk M. C. B. I; 52:13:11:

zijnde de Begin=letteren vande Hebreeuwfche woorden dielixod. 15; 1 r, vomiting4

gevonden worden: О Heere wie is al: ¿y onder а'е Goden? _Ook zijnle

HAsMoNEisN of Ass/iMoNEEN genoemd; dat foo veel in ’t Arabi'fch be

teekend , als @verf/fe of Уди/112714“: , en Eer'waardlge. Menfier оо1< уди

haar 'af-komlt 1 Mach. 2: 1. eeniggewag gemaakt 5 als mede 1 Kroii. :4.: 7..

Op hoedanigen Manhafte wijfe nu de gemelden judas Machabeus` niet упал; Ma.

fijne Heldliaftige Broeders, de vervallene faaken der joden ,- door ’t ver'.' сЬ-чЬсш

volgen van Apollonius en Sera,- de Veld'.()verßen van Затагдеп en Sy_ Iâäírndcn

rien , en andere fijner Vyanden , opgerigt, Jenifalem hernomen , denamßrlieil

Tempel, Altaar en Godsdicnll in haar voorige fwier herfteld , en vee- tocgcb'agl

le Steden bemagtigd, eri het Antiochusfeer bang gemaakt heeft, fulks

werd ons breed genoegv in ’t Derde, Vierde en Vijfde Hooftlluk van het

eerlle Boek fijner Daden verhaald. Sulks dat defen Held, die iig vnooit

dan onder ’t Gebed in ’t Gevegt begaf, een Man geweeß: fchijnd., доог

welk God lijnen Toorn, en de fmaadheid van fijn Volk lfrael heeft wila

len afwenden , _kap 3: 8. En dat hy ook van feer groot vertrouwen op

den Heere geweell is ‚ blijkt uit fijne woorden , ,als hy leide; Dat’er geen

onderfcheid voor den Hemel en wasJ te behouden door Veele of door»

Weinige : Ja dat het beter was in den llrijd des Heeren te llerven ,_ dan de

Blenden des Vaderlijken Volks en ’t verval des Heiligdoms met koelen moe

de aan te fchouwen. Voorts lien wy in defelve Gefchiedeniflen _, dat de Ze;

gepralendejoden ,f de Wet-boeken , die de Heidenen overal neerftig opfog

ten,l om haare Afgodifche Beelden in defelve te fchrijven , ofdie te verbraii-`

den, weder door nieuwe Affchriften hebben vermeenigvuldigd: waar uit 13mm-‘n

blijkt ‚ dat alle de Exemplaren in die verwoeltingen niet en zijn verwaarloolb mi?, V“

Antiochus onderwijlen van Oorloogs-middelen uitgeput , poogdede over-_

rijke Stadt en kollelijke Tempel te Elymas in Perfien te plonderen , om lig “Ubik "Dí

met dien fchat te ltijven 3 ’t geen miílukkende , hemdeed na Babylon keeren д ïnîgfiäff“

daar hy vernomen hebbende fijn neerlaag in Judea hem doorden dapperen Boekenbe

Judas Machabeus aangedaan , krank te Bed viel; en daar van lniet Гоп: :udfmh

der knaging lijner geweten, over het quaad dat hy byfonderlijk Ierufa~ Бритт?

lern en het gantfche Jodendom toegebragtl had ,- rampzalig- ter zielen' 119111111"

voer. Sijn Rijk aan lijnen Soon Antiochus Eupator nalatende.. @ver welk Ш"

verhaal wy in ’t voorby gaan moeten aanmaken., dat den Schrijver deler

Joodfche Hiflorie, Iig in veelen niet gelijk en_is; want in ’t tweede Boek

der Machabeen kap. 1: 16. fegd hy, dat Antiochus in den Tempel van

Р .2 Dia
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Tegen. . DianaNanca , van de Prießers geůeenigd is : en wederom kap. 9. dat hy in het

gl'äfůlff'd gebergte , uit Periìen lkomende , den Gsell gegeven heeft Sec. Hoedanige te..

noarch? genllrijdigheden in die Boeken feer vele voorkomen 5 alswe kort hier na ruim

genoeg betoonen fullen. Doch konnenwe in defc Hillorien de vervulling van

ошаеш. Daniels voorfeggingcn met levende Verwen afgcfchilderd lien: wanneer h

kap. 1 1: vers 2 1 . van defen Antiochus (die op Seleucus Philopator of Sotcr

volgde , en de Joden Schatting eillze , vers 20.) aldus fpreckt; feggende :

“пинта Daar na ßtlder een veragte in тел/111111144” , den welken men de Ko

‚2332; ningly'ke waardigheid niet en 1211 geven; doth hy ßzl in ßilligheid komen, '

thfi¢ he ende het Koningry'ke door vleyingen bernagtigen. Ende de armen. der over- j

m" /lrooniinge ßillen over/irooind worden van voor fijn aangefgte , endejy ßll.

len gebroken worden, ende ook de Vorß де: Verbands. finde na de veree

niginge niet hem, ßzl hy bedrog plegen, гиде/111211 optrekken, ende hy

fdl niet weinig Volks gejlerkt worden. Illet fiilheid fal hy ook in де vette

ylaatßfn des Land/¿hays komen, ende hy fal doen, dat fijne Vaders, noch

де l/ adersßjner l/aderen , nietgedaan en hebben : Roof, en Buit , ende Goe

deren, fal hy onder haar uiiyiroyen: ende hy ßzl tegen de vajilghedenßj

ne gedagten denken , doe/J tot eenen`/Iekeren tijd toe. linde hyjaljijne kragt,

гиде/171 herte verwekken tegen den Koning van ’t Ziiiden, niet eenegroo

te Heirkragt . ende de Koning van ’t Zuiden falßg in den mengen niet

eene groote ende jeer niagtige Heirkragt.- doch hy en fal niet beßaan, want

fy fullen gedagten tegen hein denken. Linde die dejŕiikkenfijnerfnllen

eten ‚ ßillen hem breken _, ende de Heirkragt де: felven 1111 overjtroonien ,

ende veel@ veißagenefullen vallen. Ende beider defer Koningen herte fal

«weßn от guaad te doen , ende aan eene Tafel jìillen leugenЛоте/ат , en

de het enfal niet gelukken, want het fal noch een einde hebben ter beßem

der tyd. Ende hy jal infijn Land wederkeeren nietgrootengoede, endefijn

herte ßzl zijn tegen het Heilig Verbond, ende hy fal het doen, ende we

derkeeren in ßjn Land. Ter beßemder tijd 1211 hy wederkeeren , ende tegen

’t Zuiden komen, doeh het en fal niet zijn gely'k de eerße , nochgelgjk de

laat/le reißf. Want daar jitllen ‘Schepen van (.'hittini tegen hem komen , daar

от 1211 hy niet fmerte bevangen winden , ende hy jal wederkeeren, ende

grani worden tegen het Heilig Verbond , ende hyjal het doen: want weder

.keerende foo 1211 hy agt geven op de verlaters de: Heiligen Verbands. Ende

daarfiillen armen uit hem ont/ŕaan , ende fy fullen het Heiligdom ontheili

gen ‚ ende de ßerkte , endejy fullen het gedurige Ofer weg nemen, ende

eenen verwoejienden grouwel ßellen. Ende die Godlooßelijk handelen tegen

het Verbond, 1211 hy doen hniehelen door vlqingen: maar het Volk die ha

ren God kennen , _fiillen/y gry'jien , endefallen het doen. Ende Leeraars des

Volksßillender vele ждет/9101 , endefyfullen vallen door ’tfweerd, ende door

vlarnrne , door gevangeniße , ende door beroovinge, veele dagen. А]: nu

fallen vallen, jiillen jy met eene kleine еще geholpen worden . doth veele

/ìillen /ig door vleyinge tot haar vervoegen. linde van де Leeraarsfiillen

der ßrnniige vallen, от haar te louteren ende te reinigen, ende witte maa

kenJ tot den tijd des einde: toe, want het fal noch zijn voor eenen офсет

den tijd. Ende die Koningfal doen na welgevallen, ende hy ßzl hem

jelven verhelfen, ende groot maa/zen boven allen God, ende hy jal tegen

den God der Goden wonderlijke dingen ßreken: ende hy /al voor/jioedig

zijn , tot dat de granifehap voleind zy , want het is vaßelijk bey/aten, het

ßtl geßhieden. bnde op de Godenfijner Vaderen en fal hy geen agtgeven,

noch op de begeerte der Wijven, hy en jal ook op geenen (Jod agt geven .

nia-ar hy jal/ig boven alle: groot maa/een. Ende hy 1221 den God Магнат;
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in fĳne flandjìlaatfe eeren , namelĳk den God welken fijne Vader: nietge

kend en hebben, jal hy eeren met (zond , ende met Silver, ende met hofie

lljk gĳleente , ende met gemeen/obte dingen. Ende hy fol de vaßigheden der

jterkten maa/een met den vreemden God; de gene die hy kennen Jal, ja! hy

de eere vermenigvuldigen , ende hy falfe doen heerfehen over veele, ende

hy fal het Land nitdeelen om prijs. Linde op den tijd van het emde, fal‘

de Koning van ’t Zтат tegen hem met hoornen jfooten ,‘ ende de Koning

van ’t Noorden, fill zegen hem aanflormen , met W’agenen, ende metan

teren , ende met veele Ò’ehejìen ,‘ ende hy ja! in de Landen komen, ende hy

faljè overflroomen , ende doortrekken. Ende hy fizl komen in het Land des

сап-ат, ende veele (Landen) fiıllen ter nedergeworpen worden : doch defi

fallen fijne hand ontkomen , Edom ende Moab, ende de Eerßelingen der

Kmderen Ammons. Ende hy fal fijne hand aan de Landen legen: ook en

[al het Land van bgipten niet ontkomen. . Ende hy fill heerjehen over de

verborgene fehatten de: Goud: ende des Silvers, ende over alle de gewen

fle dingen van Ездит,- ende die van Lybı'en , ende de Mooren fallen in

fijne gangen wefi’n. Maar de gerngten van Oojłen, ende van Noorden fiil

[en hem veîfihrikken: daarom jat hy intrekken met groote grimmigbeid onzl

veele te verdelgen , ende te verbannen. Ende hy fal de Tenten fijne: Palet!

planten tıMfohen de Zeen aan den Berg des Heiligen Cieraadr: ende hy_fal

tot fĳn emde komen, ende en fal geenen helper hebben. Vergelijkt defe

woorden aandagtiglijk met de voorverhaalde Hillorie, en ’t gene wy hier

na in de Volgreeks der Syrifche Koningen en verdere Staat der Kerke,

daar van met meerder welvoegfaamheid aanteekenen fullen.

Ondertufl‘chen talle Judas de Machabecr de Vyandlijke Burgt te Je

rufalem aan, en poogde des felfs Muurgevaarten , door Storm—tuigen en

allerlei geweld, tot puin te beuken 3 daar in hy door ’t :1f-komen van een

groot Leger des Konings verhinderd wierd. En hoedanig het verder gegaan is

onder Demetrius Seleucus , die mogelijk defen Antiochus met Lyl‘ias om

_den hals bragt 5 en het verbond dat Judas Machabeus met de Romei

nen gemaakt heeft; benefi’ens de гей der voomaamíle Joodfche Oorlo

gen, eerfe onder de Roomfche Mogentheid geraakten , kanmen in ’t ver.

volg des ecrílen Boeks der Machabeenfien. ’t Gene in het tweede Boek als

in een kort-begrip of uit-trekfel, uit een grooter Hifiorifch—verhaal , dat

eenen Jafon van Cyrenen in vijf Boeken gefchreven heeft, (als dien

Schrijver betuigd op ’t 24.. vers van het tweede kapittel des felven twee—

den Boeks) wederom van de Joden, met eenige byfondere voorvallen in

een Brief herhaald word. Welkmen met een befcheiden Oordeel diende

te lefen i dewijle daar in niet weinig verlierde , tegenílrijdige en ongeloofe

lijke dingen, die ook tegen de waare Bybel-fclırifren aanloopen , glevon—
den worden. Waarom wy dan ook de reíleerende wreede hande ngen

van Antiochus Epiphanes , die de Joodfche Sabbath-houders verbrande,

den Tempel te jerufalem en te Gerazim aan d’Heidenfche Goden toe

wijde; de menfchen die geen Swijnen vleefch, noch d’Ingewanden der

Afgoden-Ofl‘ers wilden eten , liet Verminken , Villen , Branden en Braden ,

(waar van een grouwelijk fchouw‘fpel , in feven gebroeders met haare Moe

der kap. 7. van ’t tweede Boek gefien word) hier niet verder willen ophaalen ,

om datmen defelve ook groot—deels in dit Schrik-Taferecl ontworpen kan

fien. Waar toe wy agten dat ook die dingen met groot nut verder in dc

Machabeefche Hiilorien en Jofephus mogen nagelefen worden. Doch om

dat veele van die faaken daar in wat verwardelijk fchijnen voor te komen,

fullen wy op de Volgreeks der Aardfche fMonarchien , een korte Tijd
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Tafel der Syrifche Koningen doen volgen, en t’elkens op de Jaaren aan—

teekenen, wat onder dele en -gene Koning voorgevallen is; beginnende

met Seleucus Nicator, die de eerfte in byrien was f, na het verdeelen van

Alexander de Groots Kijk, dat in vier hoornen gefehift wierd д, volgens

Dan. 8: 8-22. Welk Rijk der ‘Seleuciden, in de Boeken der Machabeen ,

. het Rĳk der Grieken genoemd word; ’t geen wy verhoopen dat groot ligt

toebrengen fal. Dus keeren wy dan wederom tot onfe voorige {toffe , na

melijk de gewoone Sabbattifche Lefing der Wet, navolgcns deJoodfche

verdeelinge , daar van hetjodendom onder de gemelde verdrukking eenige

Jaaren verfle‘ken , en wy foo aanilonds van den rigtdraad onfer reden , voor

’ een oogenblik waaren afgeweken.
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Men kan buiten alle twijífel de Weekelijke Lefing der Wet,’ duidelijk

genoeg ontwaar worden uit de Handelingc der Apoltelen ‚ daar ons in ’t

13. kapittel aan ’t 14.. vers, van Lucas aldus verhaald werd: Ende inge

gaan zĳnde in de Synagoge op den dag des Sabbat-hs, fatenf] neder; ende

na het tĳen der Wet ende der Propheten , fiìnden de Overfle tot haar де;

En wederom aan ’t 17. vers: :De/è niet kennende, hebben ook deflemme

der Propheten die op elken Sabbath gelefen werden , (hem) roeroordeelen

de ’ver‘uuld. En nergens nauwkeuriger aangewefen als in ’t felve Boek

kap. 15. vers 2 1. daar aldus gefeid word: Ì’I/ant Mojê: heeft’er ‘van Oude

tĳden in elke Stadt die hem prediken, en hy word op elken Sabbath in de ~

Synagogen geleßn. Welke gewoonte noch huiden ten dage by de Joden

onderhouden word. En alhoewel by dejoden defe L1 v. Рам/Наш“ of Ver—

deelingen der Wet, en mogelijk ook eenige plaatfen diefe uit de Prophe

ten daar plagten by te voegen, in Perkcn en tuchhen-fpacien fchijnen on—

derfcheiden geweeít te zijn ; alswe boven over de Boek-rollen der Oude

Hebreen hebben aangemerkt: egter iffet ons noch niet ten klaaríten gef

blekeh , wie aldereerll de VVet—boeken en d’andere Heilige Schriften des

Ouden Teílaments д hebben begonnen in Kapittelen en Verfl’en afte dee:

len en te onderfeheiden , gelijk wyfe nu hebben: alhoewel’er geen te foc-`

ken zijn, die het voor een werk der Maforeten houden; En daar zijnder

fommige die gelooven , dat Ezdras fulks als in een ruig ontwerp door ge—

melde tuchhen—fpacien heeft gedaan 3 alswe vooren hebben aangeteekend.‘

Doch van de hedendaagfche verdeeling, meenen fommige laatere God

geleerde , dat daar ontrent de aldergrootfie nauwkeurigheid niet en is

waargenomen 3 om dat den draad der reden en faaken hier en daar forn

tijds afgebroken fchijnd , daarfe beter aan den anderen gelaten waare; waar

van wy nu geen voorbeelden fullen ophaalen , om ons uit dat gefchil te

houden: te meer alfoo de Geleerde die het lull: daar over te willen,

Iig met de Grond-malen ligtelijk redden konnen. En belangende de Ver

deeling der Verfl‘en in ’t Nieuwe Teílament , ’t felve fchijnd aldereerít‘

van den‚ve‚rmaarden Drukker Robbertus Stephanus aan de Oorfpronke.

lijke GriekfeTeXt gefchied te zijn: gelijkmen van defelve Geleerde Man

getuigd, dat hy fulks op de reis van Parijs na Lyons zijnde , te Paard

rijdende gedaan heeft j waarom het ook niet te verwonderen is, datmen

daar in de aldergrootfie nauwkeurigheid niet waargenomen fiet. Doch men

diende te weten, dat den gantfchen arbeid ,- welke aangeleid is om alle

de Boeken der Heilige Schrift dus in Kapittelen en VeríTen afte deelen , al—

‚ leen het makkelijk aanwijfen en opfoeken der aangehaalde Texten heeft

bevorderd; daar inmen de ecrite, om alle verwerring te fchutten, ge

noodfaakt is geweeí’t te volgen; fonder dat fig ymand behoefd in te beel

‚den , dat eenige Reden, of famenhang, ofafgefcheide faaken, daar door

` ' eenig
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eenig meerder gefag of verbinding van gevoelen bekomd , dan ofdefelve

Heilige Schriften noch Onverdeeld en in haar eerfien Oorfpronkelijken

famenhang gebleven waaren.

De Hebreen noemen het eerfie van de vijf Boeken der Wet, BERE- He: Boek

эснпт , dat is, In den Beginne,l om dat het felve Boek met die woor

den begind: waarom de Joden dan ook de eerí’te Риал/ж of Sabbatti- van dinge

fche Lees—deeling, Pern/¿ha Бегай/эф noemen: en houden met d’ande— Ь‘Ю‘Ё“

re vier Boeken Mofis defelve Orden. De Grieken hebben dit eeríte Boek mm ‘

niet oneigentlijk GENESIS , dat is, Het Boe/c der Generatien of Schepping

geheeten , om dat in ’t felve het Beginfel en fchepping aller fienelijke din—

gen verhaald word. En gelijk dat Boek met de onbegrijpelijke voort.

brenging van ’t Heel—al fijn aanvang neemd , en dat wy ‚ gelijk den Apo—

Brel 1preekt , door het Geloove alleen verfiaan konnen , dat de Dingen die

Wy fien , uit Niet gemaakt zijn , Hebr. 11: 3. Daarom wilden de joden

van Ouds , dit eerfie kapittel van niemand gelefen’hebben , voor dat hy Der

tig jaaren oud was. Het fchijnd voorwaar als of Mofes met defe woorden ; Waarom

In den beginne тж]; .God Hemel en „Дате, niet alleen alle de viefe diff??

droomen der Heidenen , van de Eeuwigheid der Weereld , (mengende het ‚Судей;

maakfel met den Maaker) t’eenemaal heeft willen uitwiíTen; maar daar Ё? for“

door ook fekerlijk heeft willen bekend maken , dat alles dat’er gefien word ‚ ‚‘‚‚ c mm

een Aanvang en Begin genomen heeft van te Zijn , fonder dat’et te Vooren

was. En moeite dit van God felfs aan fommige Heilige menfchen door fi‘- ~

nen Geel’t geopenbaard worden, 2 Petr. I: 21. dewijl niemand ’t felve ge.

fien heeft, noch heeft konnen verfiaan , hoe uit Niet , Yt kan voortkomen:

waarom het dan ook niet ongerijmd van den Apoflîel, tot het verfiand des Ge‘ _

loofs betrokken word: want indien de Weereld uit andere ofvoorgaande Dar «k

Stofl‘e gefchapen waare, de reden fou fulks geheel ligt konnen bevatten 5 âï‘êîr ‘

en ten foude gantfch niet noodig zijn, dat het Geloove daar toe gebragt Weereld

wierd. Aldus heeft dan God de Schepping der Weereld aan Mofes, die Kĳngï‘“

een getrouw Man in het gantfche Huis des Heeren is geweelì, Num. rz: 7. Geloofseu

Hebr. 3: g. op verfcheide wijfen konnnen bekend maken 5 het zy dan ge— 1232355

middeld door Oude en waaragtige aanteekeningen van Adam, Enoch,Noach boord.

of andere vroome Vaderen die met God wandelden, en foo van hand tot

hand in de Kerke bewaard, en als een getrouw woord tot Mofes overge

komen zijn: ofte het zy dat God fulks aan Mofes felfs als een Propheet

die een weerga noch gelijke navolger had , van mond tot mond geopenbaard

heeët: want de Prophetifche Schriften en zijn niet uit den raadflag des

menfchen voort gekomen, 2 Petr. 1: 21. Dit Boek bevat drie groote en

aanmerkelijke Deelen -, namelijk I. den Oorfprong der Weereld en Ker- HetBoek

ke tot de Sondvloed. II. De herfielling derfelver na den Vloed , met de b“

verßroojing der Volken. En ten 111. de wederoprigting van de Belofte en het Ëroote Заа—

Verbond der Genade, met het Leven der beroemde Aards-vaderen, Abra- ‘n’

ham, Ifaak en Jakob. En alhoewel de Wet eerll: ontrent 4.30 jaaren na

Abrahams leeftijd op den Berg Sinai gegeven is, volgens Galaten 3: 17. 131103
foo werd nochtans dit Boek der Schepping , van ouds af, ook onder de ‚Î'èâ‘m

Boeken der Wet gereekend, om dat in ’t felve de beginfelen en gronden

liggen van alle de Mofaifche Wetten: want het is feker dat de Heilige

lVaders niet alleen geleefd en haare faaken gerigt hebben, na de ingeboo- “IZ‘VXÂÎËC

ren Wet en ligt der Natuure , maar ook veellinds na eenig byfonder in- шить.

geven van Gods Geeft: gelijkmen behalven haare deftige voorfeggingen

kan afnemen, uit de Offerhanden 5 welke, fchoonfe doe noch door geen bloorcm

uitgedrukt bevel Gods gedaan fchijnen te zijn, egter in den Geloovedge

aan
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daan lzijn ‚ terwijl het Menfchdom alreede onder de fonde en vloek lag,

en Gode niet en hebben konnen aangenaam zijn, gelijk Cain uit den boo

fen Offerde on—aangenaam was; ten zy hy haar daar toe eenige byfonde

re neiging ten goeden inllorte :gelijk ook de goedkeuring Gods met de Offer

handen door Vuur van den Hemel aan teiteken,v hen voor een aangenaam

gebod verflzrek’ken kon. Dus meenen wy dan dat dit de reden is, waarom

God namaals ontrent het geven van fijn Wetten en inflellingen derjoodl‘che

Godsdiení’t, van defe beginfelen der Godvrugtige Mannen, niet foo ge

heel heeft willen afwijken д. dat hy de Godvrugtigheid der eerlle Vaderen

Wrakende, daar door een gantfche omkeering in fijnen Dienlt foude gefchenen A

onìîhan— hebben te doen. Welke dingen daarom feet aardig van den Apofiel Со

gînbîeriäg: lofTenfen 2: vers 8. genoemd worden; De век/й beginfilen der weereld.

lmdé‘i Gelijk in het tweede Vervolg of derde Deel van de Republijk der He

Wcmld- breen, broedfpraakig getoond is. Voorts kanmen niet ontkennen, dat in

аЁЁ'ЬЁЁЗ‘Ё‘ het eeríte Boek Mofis, behalven een Hifiorifch—verhaal van ruim 2360

Pingvìnä- of 2369 jaaren ; verfcheide zedelijke , Geregtsfprekelijke en Kerk-dien..

:MF flîige Wetten ‚voorkomen; en onder alle die , ook het Regt der Ecrit-geboor

gíifidiìf lingen en diergelijke: Welke Wetten God daar na, wanneer hy na fijn be—

lva" “Uff- lofte de Hebreen, dat is het zaad Abrahams, tot een afgefonderde Kerk en

@grim Prieůerlijkc Republijk begon te maken , niet alleen voor goed gekeurd en.

De., ог. beveiligd heeft 5 maar die ook vernieuwd , en met veelerhande uitkiefingen

FCr-dim* vereierd ‚ь en tot voorfchaduwing veeler hoogdravende dingen vermeerderd

heeft; die door lijnen getrouwen dienfiknegt Mofes , de Leidsman Ifraels ,

шиши:1 latende befchrijven en aan fijn Kerk overleveren. Waarom ook dat Boek ,

‘g‘fkîääîc billik onder de Boeken der Wet geteld is; hebbende een en defelve Schrij

>ver en Autheur. _

Tweede Het Tweede Boek Mofis noemen de Hebreen VEELLJEH ScHEMo'TH;

Ëîîxän dat zijn de Woorden of Naamen,‘ om dat dat Boek alfoo begind. De

даме" Grieken en daar na de Latijnen , hebben ’t EXODUS, dat is Uitgang ge—

gfl‘ocm‘l‘ noemd; om dat die benaming t’eenemaal over-een-Remd, met het gene

Егоза? daar in verhandeld werd: namelijk de Uit-togt der Kinderen Ifra‘els uit

waarom het diení’cbaar Egipten: Begrijpende een Hifiorifeh-verhaal, van ’t gene

205155 federd de dood Jofephs tot d’oprigtinge des Tabernakels, na giílîng in

‘ ‘ 14.0 of 14.4. jaaren , onder Ifrael voorgevallen is. Van gelijken noemenfe

Het derde het Derde Boek der Wet, na de Woorden des aanvangs , Умным _, En

läkoœ by riep.A Doch de Grieken en Latijnen hebben ’t ook na de voornaamíle

{tof die’er in verhandeld werd , namelijk den'Ceremonieelen Dienl’c en

het Ampt der Priefieren en Leviten ,l die beide uit de Stammel Levi ge

fprooten zijn; LEvITlcUs genoemd: Begrijpende waarfchijnelijk 5 in alle

het gene daar in verhaald word voorgevallen te zijn , een feer korten tijd Да

foo fommige reekenen, alleen de tijd van een Maand. En om dat de

Ceremonien van den Levitil‘chen Godsdieníl , met grooten omflag in dit

Boek befchreven zijn, daarom plagten ook eertijds de Jongelingen en de

Jeugd onder de Joden , het lefen der Heilige Schrift, van Hier, en niet

van Genefis of Exodus te beginnen; dewijle het felve foo in den Tem

pel-dienit , als in ’t Huis-belluur д het meefie gebruik tot de Praktijk—Oef

fening had: Vervattende de Ofl‘erhandenì d’Inwy-ing des Priefiers en

тыс“ veele Ceremonieele Wetten. Het vierde Boek noemen de Hebreen VA

Ëî‘l‘m‘ IEDABBER , Ende h] @ra/z: gelijk dat Boek ook in onfe Duitfche verta

' ling aldus begind; Í/order @fak de Heere tot QZ/lofe т de Woĳì‘ĳne Si.

#di ёж.- De Grieken hebben ’t ARIHTMOI geheeten , ’t geen de Latij—

nen , die onfe Vertalers daar in na volgen , NUMERI , dat zijn Getallen

of
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of Тетива: ‚ overfettcn; om dat het felve niet alleen op Gods bevel met

de Tellinge des Volks lfraels begind , maar dat ook , behalven de Reifen If

raels door de Woeitijne, federd haar Optogt van den Berg Sinai tot aan

de vlakke Velden Moabs , (daarfe haar fchrap fetteden om over deJordane

Canaan in te trekken , en andere opmerkelijkevvoorvallen hadden) noch

verfeheide Tellingen daar in begrepen zijn. Het vijfde oflaatfte Boek Мо

fis, noemen de Hebreen ELLEH HADDEVARIM, Dit zĳn de Ì/Voar‘den,‘

liet het begin van Deuteronomium: doch de Rabbinen noemen ’t Misma ,

dat is Iier-ata Lex , of de Vernieuwde of weder/aaal‘de Wet. Hierom fchíjl

nen de Grieken, en mogelijk wel eerft de LXX Overfetters, het felve

DEUTERONOMIUM, dat is de Tweede Wet, te noemen; niet als of dit

een andere Wet was , maar om dat in dit Boek, de Goddelijke Wetten in

de voorgaande Boeken bcfchreven , kortelijk herhaald д, en het Volk na.

der en andermaal met groote betuiging ingefcherpt werden. Ofte men ‘

kan feggen , dat defe herhaling der Wet , voornamelijk gedaan is aan dejon

ge Manfchap , die fcderd de eerí’te af—kondíging van de Wet, nu opgewaf.

fen , of te vooren noch niet gebooren, of ten miníten onbequaam waaren

0m de Wet te verfiaan. En heeft defe Verniewing der Wet,‘ buiten twijf-A

fel van grooter ingang by het Volk, dan wel de voorige konnen zijn ,

wanneermen aanmerkt , datfe nu al vry getemd, en door meenigvuldige

kaftijdingen mat en gedwee geworden waaren : als mede dat de meeileMurá

mureerders en de grootíle belhamels onder dewederbarílige Pijpcílellers _;

die uit Egipten met Mofes uitgetrokken waaren, nu al aan een kant en gefior

ven waaren. Soo darmen niet onvoegfaam dit Boek mag aanmerken als een

beknopte Inhoud van de drie voorgaandeBoeken: In welkmen niet vreemd

moet denken, dat veele van defelve Wetten , daar in onder andere woor

den voorkomen; deWijl fulks kan gefchied zijn, om een en defelve Ge

boden des te nadrukkelijker, en tot klaarder verfiand van ’t gene eerí’c

maal bevolen was, bekend te maaken 3 gelijkmen gewoon is te doen on.

-trent de belaftingen diemen wel in agi-genomen en bewaard wil hebben.

En dit zijn dan die vermaarde Vijf Boeken van Mofes, die de Joden ge—

famentlijk SEPHER THoxA д dat is het Wezt-boek noemen: ofte anders

ook wel CHAMISCHAH CHOMSCHE, Wet 'van 'vy'fBoe/zen: en daarom

van de Grieken PENTATEUCHUS genaamd, als ofie ‘van Í/_ij'fven of Boek

‘ban V Boeken feiden. En dus ver alreede ook niet veel verfchillende,’

van ’t gene wy evente vooren over ’t woord BIBEL , als een Boe/z der Boe

km , hebben aangemerkt. . Y l ‚

Defe Vijf Boeken of WET Mosis, bevatten twee voorname dingen 5

namelijk een Hifiorifch—verhaal van de kragtige Voortkoming of Schepping

aller fienelijke Dingen; beneffens het leven der eerfte Vaderen , met de. op—

rigting der Hebreeuwfche Republijk : en dan een algemeene befchreven ‘Wet,’

die Iig eensdeels uititrekt tot het Hebreeuwfe Volk in ’t byfonder, onder

de Huishoudinge Gods van die Tijden 5 anderdeels over ’t gantfche geflagt

der menfehen in de laatíte dagen, en tot aan de Voleindinge der \Veereld.

En' begrijpen alle de Hifiorien welke in de _VijfBoeken Moíìs gevonden wor

den , te famen de H. gefchiedenifl‘en van ontrent 24.89 jaaren : namelijk van de

Schepping af, tot op de dood van de Goddelijke Wetgever Moles; met

welk het Boek Deuteronomium eindigd: het zy dan dat de PriePcer Elea

zar of Jofua , die ’t Opper-gebied des Volks aanvaarde, ofte Samuel de

eerile Propheet na Moles, Actor. 3: 24.. uit de voorige aanteekeningen,

Mofes dood befehreven en tot het einde van dit vijfde Boek aangevuld

heeft. Voorts foo vervat dit Wet-boek ofBoek van vijfBoeken 5 dat forn
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tijds ook wel Мознз genoemd word , behalven den Gorfprongder fienelijke

dingen; de verfcheidene Huishoudingen Gods ontrent den menfche , foo

in d’uitvoeringe gedurende de Belofte voor en onder de Ceremonieele

Wet 5 als in de voorlegging van de betere dingen, in die Wet afgefcha.

duwd , en welke onder het Nieuwe Teílament door den beloofden Mef—

llas tot vernieting van die fchaduwen fouden aangebragt werden. Want

Mofes heeft ook gefchreven tot Getuigenis der dingen die daar na fouden

gefproken worden, Hebr. 3: 5. Aelor. 26: 22. Aldus verhaald dan Mo—'

les leer welvoegfaam voor afdenjammerlijken Val des menfchen , en fijn we

dcr Oprigting in’t Goddelijk beloofde Zaad der Vrouwe. Dan de rampzali

ge ondergang der eerlle Weereld door de Sondvloed , met de herllelling der

Nieuwe door de bevolking van den behouden Noachs Soonen. De Roe

p-inge Abrahams , met de getrouwe beloften hem en fijnen Zade gedaan;

de gelegentheid van Ifraels aankomít in Egipten 5 haar vermeenigvuldi

ging benepen onder fiavernye; en iloutmoedige uitgang uit het felve on

der den Leidsman Mofes, haare wondertogt door de Roode Zee; en

veertig—jaarige fukkeling in de Woeílijne van Arabien; met de Veldíla

gen tegen dJHeidenfche Volken; de Goddelijke Wetgeving op Sinai;

d’oprigting van hun tijdelijk Heiligdom of Tabernakel. En wat omflag

verder tot het beitel van het Ifraelitifch Gemeene—beíl behoord , werd in die

Boeken ruimweidig verhaald. Alle welke dingen waarlijk niet llegts als

bloote vertellingen en gefehiedeniffen moeten aangemerkt worden 5 maar

foo, datfe Ifrael overgekomen zijn, om daar-en-boven meeítdeels te heb

ben een verborgene en Geeflelijke beduidinge , om yts van het toekomen

de voor afte fchaduwen : fulks [y dan daar door , behoudens de waarheid der

Hilìorie, op betere dingen en volmaakter Goederen van het Nieuwe Te

llament hebben gefien. En in defen zin is de Sondvloed en Ondergang

der eerí‘te Weereld, Genefis 7: 17. een voorbeelding van de Afwaffchinge

der aangebooren Sonden , in het Bloed van Chriítus , welkers tegenbeeld is

den Heiligen Doop, I Petr. 3: 21, 22. I Cor. Io: 2. Melehizedek, de

Koning van Salem en Prieí’ter des Alderhoogíten God, Genefis 14.. is een

nette verbeelding van den Koninglijken Priefier Jefus Chriilus geweeít,

Pfal. Ilo: 4.. Hebr. 7:2 Sec. Hagar en Sara voorfchaduwden de twee Ver—

bonden, of het Oude en Nieuwe Tei’tament: I—lagar is den Berg Sinaiin

Arabien , en beduid het dienfibaar Jerufalem , welke was onder de Krieg.

fehap van de Wet der Ceremonien: en Ifmael haaren Soone , verbeelde al

le die defe Wet onderworpen waren, namelijk de Joden voor en buiten

de Chriitus, die‘ geopenbaard fou worden. Sara was een voorbeeld des

Hemelfchen Jerufalems dat vry is onder ’t Nieuwe Tefiament, vol Ge—

nade en Vergevinge der Sonden , door d’aangebragte Geregtigheid tot Ver—

foeninge, met in het Bloed der Kalveren ofte Bokken , maar in en door

het Bloed Chrilli. Ifaak de Soone van Sara, is een voorbeeld onfes Hee

ren Chrií’ti 5 waarom ook de geloovige, Kinderen [fad/z5 genoemd werden ;

gelijk den Grooten Paulus daar van duidelijk genoeg fpreekt, Galaten 4..

Het Manna of Hemels-brood , tot fpijfe voor het lichaam aan Ifraelin de

Woefiijne gegeven, Exod. 16. heeft Chrií’tus als een Geeítelijke fpijfe

en Goddelijk Brood voor de ziele , afgebeeld , volgensJoh. 6: 32, 33, 35.

als ook de gaven des Heiligen Geeítes, Apoc. 2: 17. daar Chrifius het

Veròorgm Mannagenoemd werd. De Steenrots in Horeb , en fijn uitvlie

tend water, Вход. 17. is een voorbeeld des Lichaams Chriíti en fijn

vergoten Bloed, van Paulus de Gee/ielzjke Stemrotjè genoemd, 1 Cor.

Io: 4.. De Metale Slange door Mofes in de \Voeílijne opgerigt , ter aan

chou‘
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fehouwing en geneling van, alle ‚die van de Vierige Slangen gefleken wa

ren , Num. 21: 9. fehrlderde jefus _Chrillus af in fijn verhooging aan het

fmadelijk Kruis-hout д. door welke alle de fijne genefen worden _, die van den

Prikkel der Oude Slange gelteken zijn :_ gelijk de Mond der waarheid de—

fe gelijkenis daarom ook op fig felvcn pall, Joh. 3: I4., 15.1eggende: Gelĳk

Mofi’r de Лапу in de [Voer/fĳne verhoogd heeft, alfiìo moet de ó'oone der

Menfeh'en’ 'verhoogd werden , op dat een gelĳk die in hem geloofd , niet en

‘verderfd, inouï het Eeuwig left/en loe/zoe. En duídanige doorlngtige en

heerlijkevoorbeelden zijnder in de genoemde Boeken Mofis‚ behalven de

gefchrevene Wetof Wet Gods , feet veele te vinden. En alhoewel de mee‘

ite dingen die t0t_het tweede voornaam’Deel _, namelijk het Boek der Wet 5

behooren, niet` in een famenhangende Volgreeks 5 maar door alle de Boe—

ken Molis verfpreid gevonden worden 5 egter hebbenl‘e de joden tot een ‚‚

getal van 613 byfondere Wetten opgevilt: namelijk in 365 Verboden, „aan?

dat is, in welk God yts Verbied te doen. En in 24.8 Geboden , dat is daar Jodcuin de

in de W‘etgever yts Gebied te doen. Invoegen dat de Verboden met de
dagen van het jaar; en de Geboden met het getal der menl‘chelijke Le# wld. нс—

dematen over—een-Ptemmen. De reden is д leerende Rabbinen, op datwe 3“

Uit het ecrite getal, het gantfche jaar door , dat is alle de dagen onfe’s *zx-á _,

levens, fouden leeren Gods Wet voor oogen te hebben: het tweede; Бита:

op dat den menfch daar door onderwefen wierd , Gods Geboden met fijn 1°an dm

antfclie lichaam en uit alle de kragten van fijn leden te onderhouden.

Voorts fchijnd het, dat de getrouwe Wetgever Mofes ,‘ defe Wet Gods

in drie groote DeelenI onderleheiden _heeft 5 waar van de Hebreen ’t eer

fie noemen MISVOTH, datzijn Wetten. Het tweede CHUKKIM', dat zijn Вещей

Zeden. En hetderdeMIscHPA'rH dat zijn Regten. Welke onderfcheiding 33315:,

genomen fchijnd te worden uit Deuteronomium aan ’t 6. kap. aan ’t be‘ Zfdfnsn _

giní Dit zĳn dan de Geboden, de Infettingen,‘ ende de Regten ó‘c. De ЖЁШЁШ

Oude Latijnfehe Overfetting heeft voor Clank/dm, hier en Pfal. 89: 32.- 4% ’

Cereìnoni'en vertaald; ’t welk in de Duitfche Paapfche Bybel nagevolgd

is. En Lyranus en veel Rabbinen ,- als Kimchi, Rabbi Salomon en anè

» dere i'chijnen van ’t felve gevoelen. Waarom fommige Schriftgeleerdc de

fe 613 Geboden, aldervoegfaamí’t na de deeling van Mofes _, in defe Drie

Hoofti’tukken onderfcheiden; namelijk in een Wet der Zeden, in een от?“

Wet der Regten en Burger—befluur, en ten laatflen in een Wet der Cere

monien, of een et der Kerkphgt en Godsdienji‘. En zijn defe Wetten З‘т‘гт/е

niet foo geheel enkel op haar lelven befiaande , dat fommige leden daar

van niet eenigfinds gemengd en aan den’ anderen vermaagdíehapt iouden к" 9nd“

moeten aangemerkt worden: want fommige Moreele Wetten, zijn ten Мёд“:

deele ook Î/udieiel of Geregtí’prekelijk ,‘ en mede eenigfinds Ceremonieel: „ЁЖ a'

wederom zijn eenige Geregts-fprekelijke en Burgerlijke Wetten, eenig‘ Фетиш

finds Moreel en Ceremonieel. De Moreele of Zedelijke Wet is begrepen :sie

in de Tien \Voorden, met de vinger Gods gefchreven‘ in‘ twee Steene knop; zijn»

Tafelen; tot welke ook behooren alle de andere geboden, leeren‘de den DWV“

fchuldigen pligt tegen God en des Naafien. Dus is defe dan een alge

meene Wet, gegrond op de Wet der Nature en der Bil'likheid, rakende

daarom alle menfchen, Joden, Heidenen en Chriltenen: zijnde onver

anderlijk en altijd durende: ook en houd fy met de koml’te van Chriltus geen

finds op, maar is veel meer door hem vervuld en‘ volmaakt geworden.

Waarom dan ook de Saligmakcr, op dat hy de Wet volmaaktelijk lou leererr_,y uw"

verbied niet alleen na de Letter, uitwendige Doodllag , Overfpel en andere GOde/w

funden , maar ook felfs de Begeerte en Neiging tot defelve: betuigende ten ¿Csm-g'

maker

G g 2 dien

l
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шасть dien einde van iig felven, dat hy niet en was gekomen om de Weten

vui‘il‘il’îâ‘ de Propheten te ontbinden, maar om die te vervullen: en datfe fonde

520: fijn duren foo lang Hemel en Aarde (tand hield. Sulks de Saligmaaker door fijne

“ШТ"; Goddelijke verklaringen der Wet ‚ ook kragtelijken heeft bewefen de Soo-`

ËÌZÈ‘ÎCC‘ ne Gods, en de Chriílus, dat is de Meilias te zijn; voor wiens tijden

Q,“ niemand foo gefproken hadde; alswc aanltonds nader fullen betoogen.
leg-wou Voorts moetmen over defe NVet ook aanmerken, dat voor foo veel ee

nig gebod derfelve fou mogen Ceremonieel zijn, dat het felve niet al-

Неф“? leen geenfinds algemeen noch altijd—durende is; maar dat het ookalleen het

ÎËÎ‘C‘CÌLÏÎC c joodi‘ehe Volk heeft aangegaan , foo lang den fehaduwagtigen Godsdienft,en

Fmg?" denjoodfchen Tempel en Republijk in ltand was. Voorwaar het geduurfame

Саша:— der Moreele Wet, begrijpt alleen de Wet der Liefde; en daarom werdfe

тог де van de Saligmaaker ook tot alle betrokken _‚ja boven alle de geboden gewaar-è

издаёт; deerd , Matth. 22: 4.0. en dat niet alleen om dazí‘e de Liefde Gods en des

Naaiten behellt ‚ maar om dat aan haar ook hangd de gantí'che Wet , dat is

Mofes en de Propheten: dewijldaarinalles , als in een kort begrip ingeflo'

ten is , wat in de Wet—boeken en Propheten des Ouden Teí’taments ooit ge

.leerd en voorgefehreven is: want alles watmen daar in vind, rakende het

Verbond of Tel’tament der Genade, dat fier of op de belofte _, Ilz/àl uw

‘ God zijn ,‘ ofte het fret op onfen pligt , waar mede wy verbonden zijn ,

God en onfen Nnullen in fulken opligt lief te hebben; gelijk Paulus aan

lriot-dc de Romeinen fchrijft: De Liefde en doet geen quaad: foo is dan de Lief—

Ì‘ÍÍËÄÌÏO— de de Фетиш/„де der Wez‘ , kap. 13: ro. 11n al wat niet en vloeid uit dit

vcnalle de gebod, en is geen gebod van bod , Want God is Liefde. Waarom eeni-‘

из??? ge in defe Twee Geboden willen aangemerkt hebben; den eifch van de’

песнь Р Wet der Nature, den >Eifch van de Wet des Geloofs, en den Eifch van

de Gehoorfaamheid aan den Wetgever; die Jefus als onfe Borge voldaan

heeft. Daarom dan ook defe geboden de voor-rang boven alle andere Dee“

len der Wet toekomd ; en wel voornamelijk boven die der Ceremonien;

welke fekerlijk voor defe , en geenfinds defe voor gene wijken moeten : want

dat is de grondflag , waar op (y valt en ongekreukt blijven in ’t NieuweTe

fument , voor foo veelfc de gehoorfaamheid en onderdanigheid aangaan:

en niet alleen defe, maar felfs ook dat gene ’t welk daar geel’telijk in ee

De все; nig Ceremonieel gebod opgefloten leid ; onder welkmen voornamelijk

gg‘äîî“ den Sabbath moet tellen. Ook en blijft den vloek der Wet geenfinds over

monicele in den fiaat des Nieuwen Tefiaments, om dat die door de Dood van Chri
Wer is al-  , . . . .

tĳd ацхсп- ilus weg genomen 1s, om ons door t geloove m‘fijne gerîgtigheid, tot

de. vrywillige gehoorfaamheid der Wet te brengen. . ‚

Hocdînig- De Geregtfprekelijke Wet , ofdie het Burger-beltuur des Volks aangaat ,

ЁЁЁЗЁЪ: is als een nuttig aanhangfel der Moreele Wet; wapenende de wettige Ор

'Wcr- per-magten , tegen de Overtreders derfelve , gelijk te fien is Deuteronomium _

aan ’t vijf-en-twintigíte kapittel: ’t gene den Apofiel Rom. r 3: 4.. fraai ver—

klaard. Waar uit wy dan ook fien dat defe Wet algemeen en altijd—durende is;

alhoewel veele dingen en omítandigheden onder het Nieuwe Teltament,

niet foo flreng , maar met meerder Barmhertigheid in aanmerkingvan Liefde,

WMM- daar na moeten uitgevoerd werden. Gelijk ook alles watindefe Mofaifche

‚Geregts-fprekelijke Wetten, Ceremonieel is geweeflî, als namelijk het regt

“Кисте- van twee of meer Vrouwen , den Scheid-brief, de Tienden aan de Prie

;Îjìîdm {terlijke geflagten , de Eerlt-geboorenfchap, en wat daar meer van fou

 konnen opgehaald worden, fulks heeft alleen tot de Joodfche Republijk

behoord, en eindigen ook met het floopen van defelve. En foo ymand

begeerig is te weten ‚ waarom egter fommige dingen den Joden alleen als eège

.е_
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Gerigts-wetten belaít , dog aan geen andere Volken gegeven zijn? de Saligma- _

ker heeft’et ons met een fraai {taaltje aangewefen , als hy met de hardnekki

ge joden en haare Schriftgeleerde over den Scheid-brief handelde , Matth.

19: 7, 8. welk voorregt haar Deut. 24.. toegelaten was 5 feggende: Maß:

heeft ‘van wegen de hardngez‘d uwer herten , и toegelaten u’we le’uen te ‘ver

laten , maar van den [ждите ¿Het alfoa‘ niet аншеф. Derhalven leerd de

Saligmaaker , dat dit Gebod van toelating tot de Burgerfchappelijke Wet

ten onder ’t Euangelium geen plaats vinden moeít 5 dewijl Mofes daar in

veel meer de wrevelige imborít der joden, dan de billijke inítelling van

‘Gods eerl’te Huwelijks-Wet in agt genomen heeft 5 alsmen klaar uit Matth.

19. vers 4., 5. (fiende op Geneíis I: 27. en 2: 24..) betoogen kan, en wy

hier ook voor hadden aan te wijfen. _

De Wet der Ceremonien, was een Wet der Kerk—plígten en Gods

dienít: vervattende foodan’ige Initellingen , Verkiefingen ‚ Ordens en Ze

den _‚ аНГсг tot den Godsdienít der Hebreen behoorden. En defe waaren of

uiterlijk fchaduwagtig en alleen de Joden rakende ,‘ foo lang haar Repu.

blijk het hoofd op beurde 5 of fy waaren Geeí’telijk in geloove en kragt ,

beide aanjoden en Heidenen gemeen , ten aanlien van haar opfigt : en derhal.

ven ook altijd durende. Den Joden alleen ging den fioffelijken Taberna

Door 't

voorbeeld

van den

Scheid

brief.

Den aard

van de Wet

der Cere

monica.

kel, Tempel, Heiligdommen, Oiferhanden, Waílingen, Befnijdenifl‘e, i

Feefi—dagen, Spijs-wetten, en alle andere Ceremonien en Reinigmakin

gen des vleefch aan; en hielden op met den ondergang van de Joodfche

Mogendheid; als wanneer ook de Wetgevers van Mofes Stoel wierden

afgefchopt, om dat de Silo de groote \Vetgever felfs verfchenen was;

aan wien , volgens de voorfegging van jakob ‚ Genefis 4.9: 10. de Volke

ren fouden gehoorfaam zijn. Doch de verborgentheid, en ’t geen Сведе

lijk in den fchaduwagtigen Godsdienfl: afgebeeld en onderfcheiden moeí’t

worden, ging doe alreede, en gaat nu noch alle Volkeren en Natienaan,

en duurd Eeuwig. Want gelijkfe Figuren en Voorbeelden Waaren van die

dingen, die in den Meflias moeiten volbragt worden , daarom moeiten de

Schaduwen verdwijnen , wanneer het voorgebeelde Lichaam felfs , namelijk

Jefus de Chriftus verfchenen was 5 en derhalven konnen’er geen fchaduwen in

’t Nieuwe Teflament meer plaats hebben -, om dat de Sonne der Geregt‘igheid

door het heldere ligt des Euangeliums , alle die nevelen der Wet , inwelke‘

de fonde door het dagelijks Offer t’elkens gedagt wierd , verflonden en

opgeklaard heeft. Sulks dat die Ceremonien niet dan met fchending van

het Euangelium Chrifii , wederom navolgens de Wet Mofis konnen inge.

. voerd worden: ’t Gene Paulus ons ook duidelijk genoeg poogd te leeren 5

wanneer hy Galaten 5: 2. tegens de gene dien hy van het Jolt' der Wet

ontheffen wilde, aldus uitvaard: Sier ik Paulu’îfegge u, [до ¿y uw laat

-befìzy'den dat Chrĳlu’: uw niet met fdl zgn. Want in Chrzflo jefa en heeft

noch Bejngj‘denis сету kragt, noch l/aarhuid: maar ’t geloot/e door de

liefde werkende. En foo ymand meerder wil _, hy befie Cololl‘. 2: 16, I 7, zo.

en den Brief aan de Hebreen (van welkwe om veele redenen niemand

groot genoeg onder de Heilige Mannen des Nieuwen Teítaments erken

nen een Autheur te zijn , dan Paulus) het agtíte en tiende kapittel.’ Dus

heeft dan Jelus Chrilfus komende in de weereld , de Wet vervuld , alswe

even te vooren feiden, maar geenfinds te niete gedaanin haar Geefielijk

oogmerk, dat alleen ten leven leid. Jefus heeft felfs van ’t begin fijnsle

vens tot aan fijn dood, eerßelijk na de uitwendige letter alle de Ceremo—

nien en geboden der Wet onderhouden en beleefd; gelijk hy van hem fel

ven feide , dat hem betaamde alle geregtigheid te vervullen , Matth 3: 15 .

G g 3 Ten
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De Cerc

m oniccle

Werten

moe-flan

noodükc

lij k alg!“

i‘chaft wor

Aanmer

king over

het oog—

merk en

weder af

{chaffing

der Cere

monieelc

Wetten.

Ten anderen heeft hy in fijn Lijden en Dood , als een eenig Offer aan het

Hout des Kruices de Wet vervuld, gelijk den Euangelií’t betuigd, alles

in fijne dood volbragt te zijn, dat in de Wet afgefchadùwd was д foo dat

felfs , wanneer jefas aanft Hout hangende, den Geeft gaf fonder dat e’e.‘

nig Been aan hem gebroken wierd j gefeid word, fulks gefchied te zijn,

op dat ook daar inde Schrift vervuld fou worden, Joh. 19: 36. Paifende

alfoo de woorden der Wet, aangaande het PaaÎCh-larn Exod. l12: 4.6. Gy

en трлн (des Paafch—lams Beenen) niet Инден, ор het lichaam Chri—

Ш, het waare Pafcha dat voor ons geflagtet is, I Cor. 5: 7. Soo is en ‚

blijft dan defe Letterlijke Wet der Ceremonien afgefchaft, om haar fwakz,

heid en onprofijtelijkheid wille: want de Wet- en kon geen ding vol

maaken, maar wel een aanleidinge zijn tot een beter hoope , door welk

we tot God gemalten, Hebr. 7: 18, 19. En derhalven en konmen dan ook

niet geregtveerdigd worden door de Wet die door Mofen gegeven was,

maar alleen door Jefus die de Chriílus fou zijn, Aäor. 13: 39. En daar

om alles dat door de Wetonmogelijk was, om datfe hetvleefch had
kragteloos gemaakt , dat heeft God gedaan fijnen Soone fendende. “Taar-v

om dan ook de Wet alleen indien zin van "t uiterlijk beitel der Ceremonien ,

genoemd word д Leermgem en Geboden die neet goed en zyn, en Regten

en Infi’ttz'ngen daar de joden niet eeuwzg door leven konden , Ezech. 20: 25;

Doch na den tweeden of verborgen zin, Geboden en Regten, door

.l welke een menfche die defelvedoed , kan leven д als in ’t felve kapittel op ’t

’ elfde vers gefeid word. En dat is waarlijk die Wet, welke den Propheet

Tot wat

nut de Се.

remonicn

aan de He

breen ge

geven zijn.

'Hôc de

Wet een

Tngtmee‘

Her ge.

поста

word.

David foo heerlijke getuigenifl'e geeft in den 19. en 1 19. Pfalm. Van de

ecrite Ceremonieele Infettingen der Wet , die voornamelijk inde Offer

handen beí’tonden , heeft God felfs een walge en misnoegen gehad, als te lien

is by jefaias op ’t eerlte kapittel, en er. 7:_21. hy doed mede een fcherp

verwijt daar over, eldersby Hofea Doch de Nieuwe Wet, endat Ver;

bond dat God met den Huife Juda en Ifrael maaken Woude, Jer. 31: ‘51l

Hebr. 8: 8. en fou niet zijn even als het berifpelijk Verbond dat hy met

haare Vaderen maakte, als hyfe uit het Dienithuis van Egipten uitleide,

beflaande in Wafiìngen , Offerhanden en Reinigingen des vleefch: maar

hy foude fijne Wet in haare hert-enfoo infchrijven , datfe door alle die

fchaduwen henen fiende, hem alle fonde kennen; en dat hy haare fón-ì

den foo vergeven foude door d’eenigc Offerhande en wafiinge in ’t Bloed

van Chrifius, dat hyfe nimmermeer gedenken foude. Soo zijn dan defe CereT

monien alleen in haar felven aangemerkt, denJoden onnut en onprofijtelijk

geweefl; doch van wegen het gebod Gods hebbenfe haar gediend tot ver-è

fcheide opmerkelijke dingen: want fy hebben eerfielijk door de Befnijde

nis en uitkiefing der geboden Oiferhanden , als door een byfon‘dere Gods‘

dienít van God ingefield ,~ konnen Onderfeheiden zijn van andere V01

ken , die God in haar eigen wegen lietv‘ìandelen 5 die hun dan alfoo tot‘ een

uiterlijk merkteeken van Gods uitverkooren Gemeente en Kerke waren. Ten

anderen diendenfe om dit Volk Gods, afte trekken van d’Afgoderien, en alle

eigene verfierde Godsdienít der Heidenen, tot welkfe boven maten ge

negen waaren. Ten derdenom haar daar door te houden tot de Eenig

heid des Geloofs en Broederlijke liefde: om welke reden ook God alleen

maar een eenigen Tabernakel, eenen Tempel, en eenen Altaar geordi

neerd heeft. Ten vierden, om hen-lieden door defen Offerdienfi meer

en meer te oefenen tot een Heilige gehoorfaamheid : welke God alleen

behaagde en niet d’Offerhanden, fonder de gefeide en vereiíle dingen.

In welken deele ‚dan ook de Wet kan aangemerkt worden gefield tezijn ,

` als
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als een Tugtmee/ier tot op Chriflus, die de Wet des Geloofs door lijnen

Geeft invoeren fou: gelijk Paulus dat met een aardig woord heeft afge

fchilderd. En ten laatlten, en wel byfonderlijk om hen-lieden door de

Schaduwen en Voorbeelden , die gantleh wijílelijk tot Gods oogmerk uit

gekoíen en ingeílzeld waaren , aanleiding te geven tot het geloove in Chri

lli lijden en iterven, en alle de verdere beloofde goederen des Euange

liums, die geopenbaard fouden worden. Soo dat wy defe reden als met een

voortreffelijke Stempel van den Apof’tel Paulus, in lijnen Briefaan de Ga

laten op ’t derde kapittel, verzegeld lien, feggende: Dat de Wet is b_y Van Pau

de Belofte gefleld om der overtredingen wille , tot het Zaad fondegekomen ЁЖ”

zijn, dien het beloofd was: en j) is door de Engelen hejield in de hand

des Aliddelaars. Ende de M'ddelaa‘r‘ is niet (Middelaar) van eenen ,‘ maar

God is een. Is dan de Wet tegen de Belofteniflen Gods? Dat zy verre:

Want indien daar een [Vet gegeven waare, die magtig was levendig te

maaken, fiìo fonde waarlijk de regtveerdigheid uit de Wet Maar

de Schrift heeft het al onder defonde bey/aten , op dat de Belofte nit den

geloove jefa (‚’hrĳii, den Geloovigenfou gegeven worden. Doch eer het

Geloove quant waaren eey' onder de Wet in bewaaringe gq/ield , en zijn be.l

jloten geweĳt tot op het Geloove dat geopenbaard fon rworden. Soo is dan de

Wet on e Ïngtniee/ter ge‘wecj/i tot op Chrzflum , op dat en] door dengeloove

fouden geregtveerdigd worden: doch als het Geloove gekomen is, joo en

zijn ug' niet meer onder den Ïngtnzeefier. Wantg)’ alle zijt Kinderen Gods,

door het geloove in Chri/to Ïe/i'i. Want foo veele als gy in Chri/tanz Ge

doopt zijt hebt gy Chrijlurn aangedaan. Daar in en is noch _70de noch

Griek.- daar in en is noch Dien/lhare noch Vip/e .~ daar in en is geen Man

ende Wijf; wantgy alle zijt een in Chri/lo _7e/ii. Ende indien ¿y Chrifli

zijt, foo zijt ¿y dan Abrahams zaad, en na de belofteniße Erj‘genamen.

En dus veel hadden wy te {eggen aangaande Mofes ot‘de Boeken der Wet.

Nu volgen de Hiilorifche boeken welke gefamentlijk de Volgreeks van
De Heili

de dingen, die de Hebreeuwfche Republijk ‚ en de Kerke in haare Kinds- @Hinwi

heid aangaan , federd de dood van Mofes tot omtrent het einde van de

Monarchie der Perfen verhalen: alwaar ook het Boek van Either en Ме

hemias eindigd: begrijpe’nde ongeveer een tijd van 94.7 Jaaren. En fiet—

men in defelve Boeken de gefchiedenifl‘en vry hooger en federd hetjaar der

\Veereld 2 55 3 opgehaald , dan in alle andere Boeken der Heidenfche Schríj- I

lche Boe‘

ken.

De Heili—

ge Hilto

ien over

vers, die eerlt van den Troojaanfchen Oorlog haar aanvang nemen: want ткет"

of fchoon eenige dingen voor defelve bekend fchijnen , foo hebben de
ouderdom

van faken

Heidenen felfs , fulks egter alleen onder de fabelagtige en verduifierde allsgl‘H‘i‘

‚Eeuwen gerekend ‚ daarmen niets fekers van en weet.
denlche

Boeken.

Alsmen den Inhoud defer Heilige Hií’torien en d’Orden in welke fy Dc Hu“- х

malkander volgen , aandagtig befchouwd , voorwaar men fiet ligt datfe met ch‘flmi‘
_ een byfondere en meer dan menfchelijke voorfienigheid ,l federd de Beginle—

Boeken

hangen fcc:

lçn der Weereld , tot aanwas der Kerke onder de verwagting van den be-‚_"‘=1==!:îm

loofden Meflìas, tot bewijs van haar eigen Goddelijkheid befchreven , '

en van tijd tot tijd bewaard zijn. Gelijk dan ook fulks niet duifierlijk en

fchijnd beveiligd te worden in alle die meenigte fpelingen, welke in het

Nтише Tellament op alle de handelingen en voorvallen , die tot voorbeel—

den van beter dingen, den Hebreen overgekomen zijn , werden gemaakt:

welke dingen geenfinds opmerkens waardig by de Saligmaaker noch by de

Apol’relen en {ouden geweeíl zijn , by aldien fy met fomrnige uitfinnige men‘

fehen geloofd hadden, dat de Hiítorifche Boeken des Ouden Teltaments

van geen Goddelijk gefag , . en flegts on-geagte uit—trekfels waaren , die fom

mlge

n haan:

Volgreeks.
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migejoodfche Hiilorie-fchrijvers na haare bequaamheid , Ьу den anderen geà

raapt hadden. Hoedanige menfehelijke Schriften ook d’Opf1enders der

.Joodfche Kerk en d’Oudßen des Volks haar felven niet ligt voor Heili-`

ge Boeken fouden laaten in de hand {loppen hebben. Dus geloofdmcn

dan beter, datfe niet alleen door Livitifche Schrijvers (die eenige te ver

'geefs tot verglimping egter de leiding van Gods Geeft toe fchrijven , de#

wijlmen fulks ligtehjk op allerlei Schrijvers paffen kan, om dat’er niet

Data'an- buiten Gods algemeene Voorfienigheid gefchied) maar felfs vanPropheten

вид? еп geroepene Mannen Gods gefchreven zijn; alhoeweljuiit alle haare naamen

>Evelien niet foo feker als van eenige andere Boeken bekend zijn: waarom dan ook de

fulke beter doen, die de H. Hillorie-boeken mede onderde Prophetifche

hébben . kSchriften willen gerekend hebben. Want behalven dat’er uit de Н. Н11’сог1е4

“ШЕЕ?" Ьое1<еп blijkt, dat’er meer Sienders en Propheten Gods in de Hebreeuwfche

знакам- Kerk geweeft zijn , die konnen gefchreven hebbenj als welkers Prophetifche

Voorleggingen de Heilige Geeft noodig geoordeeld heeft, dat voor de

hebben. Kerk in gefchrifte bewaard fouden worden j foo is ook genoegfaam bekend,

welke van de Propheten Onder defe en gene der Koningen lfraels en _]u

da geleefd, en in wat tijd fy eenige van de Hiltorie-boeken hebben kon

‘nen te faamen Rellen. Uit welke gefchriften Ezdras, die na de weder

keering uit Babel met Nehernias de joodfche Republijk en Godsdienll:

herftelde, alles heeft behouden, dat tot den Kanon der Heilige'Schrif

ten voortaan behooren fou; fulks niet doende fonder opfìgt en toeitemmen

van de Groote Synagoge die doe de woorden Gods toebetrouwd was. Want

het en moet geenflnds fonder opmerking voorby geílagen worden,dat de Pro

pheten, welkers prophetien wy in handen hebben, шеей van de latere tijd der

Hebreeuwfche Republijk , en alleen kort voor en veele in en na de Aflyrifche

Wegvoering geleefd hebben , enJonas buiten Mofes ons waarfchijnelijk als de

т wat oudfte befchreven prophetic voor komd. Dus heeftjefaias onder de Konin-_

mien оп- gen van Ifrael enjuda , Uzia ,Jothan , Achaz en Hiskias, tegen Babel, Dama

dfF wat fcus , Egipten , Arabien en Tyrus gepropheteerd. Jeremías federd de Alfyri

fche wegvoering onder de Koningjofias , rakende de faaken van Gods Volk

{Нише in Judea, in Egipten, en in Babel: als ook veele voorfeggingen tegen de

Vyanden Gods in Babel, Egipten , Moorenland en Paleitina. Ezechiel

тешась- propheteerde onder de Babylonifche gevangenfchap, ten goede van Gods

bcn“ Volkin Chaldea, tegen Egipten en Moorenland , Moab,Ammon , Edom

en de Philiilijnen. Waar in feventien voorname gefigten, en feer veel

diepfinnige dingen voorkomen die fwaar om verklaren zijn , en den Uit

leggere niet weinig te doen gegeven hebben: Waar vanwe hier na , infonder

heid over de wonderbare lijfs-geilalte der Cherubinen , neífens welke den

Pro heet delHeerli'kheid des Heeren fa ,ka . 1.еп 10. en de Tem el; efi 
P 1 J _ _ , 8 Р _ Р g 8

ten, kap. 4.o. вес. eenige nieuwe en niet gemeene bedenkingen fullen by bren

gen. Daniel propheteerde van gelijke onder de gevangenfchap , en de Bloey

tijd der Perlifche Monarchie, aangaande ’t Volk Gods in Babel, en wat’er

gefchieden foude in den Kerkelij ken en VVeereldlijken Staat tot aan het einde

der Weereld: infonderheid ook wat’er voor de komite van den Meilias voor

onheilen over ’t Jodendom fouden komen onder Antioehus Epiphanes en

andere Syrifche en Egiptifche Koningen : als kap. 8. en 1 1 .te fren is 5 waar van

hier na onder de Monarchien. Hofeas heeft nietjefaias onder de voornoem

de Hebreeuwfe Koningen gepropheteerd. Joël bloeide onder Manaffe de

Koning vanJuda , na de Aflyrifehe wegvoeringe. Amos onderJeroboam en

Uzias. Obadja heeft ook federd de AíTyrifche wegvoering, tot ор Ne

bueadnefars eerfte Optogt , tegen Edom gepropheteerd. jonas heeft voor

de

\
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de gevangenfchap in ’t Rijk van Samaria tegen Ninive onder Pnl gepro

pheteerd. Micha onder de bovengenoemde Koningen Jotham, Aehas en

Hiskia. Onder welken laatílen Koning men ook houddat Nahum ge

bloeid heeft; alhoewel het niet in de Н. Schriften bekend ft‘aat; voor;

feggende ontrent 90 Jaaren na Jonas‚ den ondergang van Ninive en den

val van den Koning van Affyrien, die fijn Hof—houding te Ninive had ;

om het Volk Gods te troofien met de aanítaande verlolling uit de hand

des Afl‘yriers. Ook propheteerde Habakuk ten tijde des Konings Manaíïe ,

na de Aífyrifche wegvoering. En Zephania te gelijk metjeremias onder den

Koning jofias. Haggai en Zacharias propheteerden beide als de сете ná

der Joden vrylating door ’t bevel van Cyrus , in haar eigen Vaderland ,

onder de Regeering van de Perfifche Koning Darius, en haaren Prieí’ter

en Schriftgeleerden Ezdras: ’t ‚Volk doorgaans aanmoedigende tot den

opbouw des Tempels; als dewelke met de Heerlijkheid des Heeren fou

vervuld worden, en de roeping der Heidenen gefchieden moeit, Hagg. 2.

Daar na heeft eindelijk Malachias, die fommige voor Ezdras houden,

onder de Perfifche Koning Arthafaltha als de laatl’te gepropheteerd: flui

tende de Rang der Prophcten , het Volk Gods tot de Schriften wijfende

van Mofes. Beloovende dat‘er een Propheet in de kragt van Elias fou ko

men, namelijk Johannes de Dooper de Voorlooper van Chriílus: gelijk

in ’t Euangelium vervuld is, volgens de verklaring van de Saligmaaker,

Matth; i1: i4.. en elders. Doch gelijk’er van overlang veele bedenkin

gen over alle de Waare en eige Schrijvers der Heilige Boeken zijn gevallen;

160 en is het verfchil daar over onder de Geleerde , infonderd over de Hi

fiórifche Boeken, noch niet uitgepleit. En fchijndmen de meelte van

die, geenfinds die Mannen of Schrijvers toe te konnen eigenen , welkers

naam {у dragen 3 om dat (het gene niet en kan ontkend werden) in de

felve fommige dingen verhaald worden, die alleen een veel laater tijd

toepafl‘elijk zijn 5 alhoewel de fchikking der Hií’torifche Boeken feer

wel in Orden van tijd, op malkanderen volgd. Dus agten wy het genoeg

fa'am openbaar , dat den vromen Jofua , den Leidsman Mofes op de

Over de

Schrijvers ‘

der Heilige

Boeken is

groot gc..

fchil.

‘t Boeky

hielen is geíla t; na dat hy te vooren van hem feer wel in het beí’rùur des 10m; VO'Ê‘Ì

Volks en ’t lìndhaven der Godsdienít , onderwefen was: invoegen wy

in dat Boek de Hebreequche faaken foodanig wederom vinden opgevat ,

allie' Mofes met fijn dood ontruimd had. Doch wie den Schrijver van

dit en de volgende GefchiedenisBoeken is ,’ fulks fchijnd aan veele dui—

fier en onfeker. Eeníge meenen dat Jofua fijn Boek felfs gefchreven

heeft , andere de Prieiler Eleazar. Ook ontbrekender geen voorname Gods—

geleerde die waarfchijnelijk houden,‘ dat Samuel, diemen uit Aôtor. 3: 24..

voor den eerí‘t’en Proph’eet na Mofes houd, dit Boek , en dat vande Rig

teren‘ en Ruth foude gefchreven hebben: namelijk dat hy door ingeven

leer wel o

her Лавине

der vijf

Boeken

Moñs.`

Gods uit de gemeene en uit de byfondere Handfchriftcn; als mede uitde ’

bekende overleveringen van de lippen der Ouditen Ifraels, alle die dingen

famengebragt, en tot den Bundel der Wet—boeken ingelijfd ofliever aangei

hegt heeft. Andere houden met veele welvoegfame bedenkingen fiaande, dat

de dingen die tot de gefchiedenifl‘en behooren, foo wel van' Mofes als

van de andere Heilige Mannen, elk in haar tijd voorgevallen, felfs ge

fchreven, of ten miní’ten uit haaren lait en onder haar opfigt gefchreven

zijn 5 en dat defelve Aanteekeningen naderhand na haare dood, niet door

beampte of gewoone Schrijvers, hoedanig een Sap/aan was, 2 Kon. 22: 8.

maar door Propheten of Godverligte Mannen, in goede Orden faameny

gebragt ‚ en in foodanige Boeken verfamelld en onderfcheiden zijn, alfl‘e

H haare
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haare 'naamen nu noch dragen : gelijk onder andere dufdanío’en beneerfiigin

aan Nehemias toegefchreven word: liet 2 Mach. 2: 13.als mede aanjudas

Machabeus in ’t volgende vers. Doch d’Heer Burmannus , houd met veel

andere geleerde Mannen niet geheel onwaarfchijnelijk te zijn ‚ dat mogelijk

de Príeíter en Schriftgeleerde Ezdras , het zy alleen, ofmet hulpe fijner Tijd;

genooten , Prophetenen andere wijfe en vroome Mannen na de Babylonifche

weerkeering , dit Boek en de volgende Hiltorie-boeken , uit verfcheideJaar

en Dag-regil’rers, die de Heilige Mannen van tijd tot tijd gefehreven had

denJl te faamen gelleld , en in Orden gebragt heeft: want fulks fegd hy,

fchijndmen te moeten afnemen uit dien, dat fomtijds de Orden van het

verhaal der gefchicdenifl‘en , door inlallingen wat verrukt fchíjnd: als mede

dat’er dingen in verhaald worden, die naderhand eerít voorgevallen zijn : om ,

waar van eenige voorbeelden te fien , men alleenjofua 15: 13-1 9. met Iudic.

I: 10—15. en jofua 16: Io. met vers 29. van ’t gemelde kapittel in ’tBoek

der Rigteren mag vergelijken: gelijk dan ook _]ofua 24.. niet alleenjofuas

dood , maar ook ’t gene na fijn dood gebeurd is , verhaald word. Doet’er

by dat’er kap. 10: 14.. gefeid word, Daar en was geen dag dejen gelĳk,

voor hem noch na hem, dat de Heere deЛетим eene: @lans (alfoo) чти

hoorde .‘ want de Heere/freed ’voor Шаг]. Welke waarlijk in geenen zin , dan

feer lang najofua kan gefeid worden. Van diergelij ken bewijs moetmen ook

houden, de plaatfen daar gefeid word yts gebleven te zijn, Tot op defen

dag: want fulken l‘preekwijfe kan met geen verglimping gepall worden op

den felven , maar wel op een ander en later tijd ofdag , als in welk eene

faake gefehiede. Soo datmen in foodanige reden klaar genoeg fiet , dat’er

een ouder gefchiedenis verhaald word: Alhoewel Burmannus met fommi

ge andere gevoeld, dat die woorden fomtijd alleen maar fien , op tijden

die voor de Babylonifche gevangenfchap geweeí'c hebben, en‘by gevolg

niet van Ezdras gefchreven zijn: vergelijkt jofua 16: 10. 1 Kon. 9: 20,2 I.

en Iudicum I: 21. met 2 Sam. 5: 6-9. Jofua 8: 28. met Nehem. п: 1.

Hoedaníge bedenkelijkheden meer in de Boeken van ’t Oude Teltament

konnen vallen, gelijk onder allen over 1 Sam. 9: 9. by eenige aangetee

kend word 5 om ten minllen daar uit te doen lien, dat die Hifiorifche

Boeken naderhand van Heilige Mannen, het zy in ’t verfamelen ofover

fien ‚ met inlijving van eenige woorden en redenen die noodig waaren ,f

vermeerderd en opgehelderd zijn. Waar ontrent wy wel moeten aanmer—

ken, dat by aldien fulke Mannen, daar in hadden getragt trouwlooflijk te

handelen, en de waarheid der faaken te kort te doen , of hunne Nako

melingen en ons te bedriegen , fy foo gek niet fouden geweefl: hebben , hare

‘ inlaflingen foo openbaar en foo ligt kenbaar aan yder, daar by te doen,

als fy nu wel aan eenige fchijnen gedaan te hebben: want fy fouden de

felve feer ligt foodanig hebben konnen verbergen _‚ datfe nooit en hadden

konnen openbaar worden. ’t Gene wy agten dat alle Bybel-fiftige arg

waan ontrent haare getrouwheid , behoorde uit te wifl‘chen. Te meer noch ,

alsmen wel aanmerkt , hoe fulks feer waarfehijnelijk , maar eenmaal Wet

telijk gefehied is , namelijk in d’()orfpronkelijke verfamcling en Ordening

der Heilige Boeken , als wanneer defelve onder Ezdras , ofte te vooren door

de Propheten , Hooge-prielters en Oudl’ren Ifraels ‚ tot eenen vallen Kanon

ofSchriftmatíge Regel-ordening gelleld zijn; want dat fulke Verfamelingen,

Toevoegingen , Inlaílìngen en anders ‚federd in deJoodfe Kerk hebben о -

gehouden en niet doorgaans , nog van tijd tot tijd en zijn gefehied, is aan allen

openbaar , en kan van niemand bellreden worden. En nadien het niet en

blijkt dat fulks door het toedoen van menfchen is belet , maar felí’s uit de na

ful“С
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ture van de Heilige Schriften en Gods Voorfienigheid over defelve, afge

vloeid fchij'nd , foo is fulks onfes agtens geen kleen bewijsvoor de volkomen

heid en Goddelijkheid der Heilige Schriften , die wy uitde hand derjood

fche Kerk , aan wienfe eertijds toevertrouwd waaren, ontfangen hebben.

Dat dan dit ecrite Hil’torifche Boekna Mofes Schriften, den naam

van _]osUA draagd д. is , om dat in het felve voornamelijk de lnneming van

het Beloofde Land Canaan , met d’Uitdeeling deflelfs aan de хп. bram

men , onder het beleid en Opper-gefag vanJofua verhaald word. Gelijk den

felven _]ofua ook kort na de Inrogt, tuffchen de Bergen Ebal en Gerazim ,

de Hebreeuwfche Republijk , onder Zegen en Vloek lnwijde en beveiligde,

volgens het bevel dat hem Mofes nagelaten hadde ‚‚ Deuter. 2 7. en ’t verhaal

Jofua 8. Waar uit niet alleen en blijkt, dat doe de gcfchriften van Мо—

íes in die felve Orden alreede by de Hebreeuwfche Kerk wierden be

waard , maar datfe ook dienden, om de gantfche Republijk in alle voor—

vallen na de woorden van dien getrouwen Dienltknegt te rigten: en dat

fe derhalven bewaard en voor Heilige Schriften gehouden moeften wer

den. Siet mede een opmerkelijk voorbeeld daar van Nehem. 13: 1. Daar

in het Boek van Mofes gelefen wierd voor het Volk , om haar aan te

wijfen, hoefe haar van de Heidenen moel’cen affcheiden, om datfe daar

in gefchreven vonden ‚ dat de Ammoniren en Moabiten nooit in de Ge

meente Gods en fouden komen. 800 geloofden dan het Volk dat de Wetge—

ver Mofes dit Boek ook gefchreven hadde. En in defen zin kanmen dan ook

verfiaan , dat Mofes getrouw is geweefl.‘ in het Huis Gods, aangaande de

dingen die daar na fouden gefproken worden: welke getrouwigheid geen

finds had konnen blijken , by aldien hy felfs fijne Boeken of immers

het mecíledeel , niet gefchreven en hadde; ja men fou nooit van hem ge—

feid konnen hebben, dat hy gefehreven heeft tot_Getuigenis van ’t gene

naderhand fou gefproken en gefehreven worden. Soo dat alle die Mofes

Schriften haar waaren Autheur ontrekken, denApoftel vlakín’t aangefigt

wederfpreken. En fchoonmen hier tegen wilde inbrengen, dat Mofè: fomtijdsl

voor de Schrzften, en wederom de Schriften , fomtijds Mafer genoemd

í‘chijnen te worden , foo zijnder egter plaatfen genoeg, die bewijfen dat’er ook

van fijn perfoon ‚ als van den eigenSchrijver der Wet‘boekengefproken werd:

want fulks betuigd de Saligmaakerjohan. 524.6: genoeg : en Exod. 24.. met

Deut. 3 1. en meenigte andere plaatfen beveiligen dat gevoelen. Maar gelijk

defe groote Wet-gever op ’t laatite van ’t veertigftejaar der Uittogt,dit Aard.v

fche leven voor het Hemelfe verwiílelde 5 alfoo begind ook het Boek vanJOJ

fua met het een-en-veertigf’cejaar , en eindigd het verhaal van Ifraels Staat en

Krijg tegen de Canaanitifche Koningen , in omtrent vijf-en—twintig ofwat

min jaaren voorgevallen, met de dood van dien Held. Als wanneer be

laí’t wierd, dat Juda in fijne plaatfe fou optrekken, om den Krijg des

Heeren tegen de Canaaniten te volvoeren: waar mede dan ook het Boek

der Rigteren lfraels die Jofiîa volgden, begind. Defe Rigteren waaren

geen gemeene Rigters die het dagelijks Regt des Volks bedienden , maar

meePt boven gewoone Mannen en Helden , die nu’en dan als ’t den nood van

Ifraels Republijk vereilte , van God uit defe en gene Stamme geroepen wier

den , om het Hebreeuwfche Volk met wijsheid en kloekmoedigheid voor te

gaan ,- en voornamelijk omde gemeene faaken als Krijgs—Gverl’ten tegens de

Vyanden Praande te houden en van Dwingelandie te verlofl‘en: gelijkfe foo ge.

noemd worden, kap. 2: 16. als mede kap. 3: 15. daar Ehud den naam van

Verla/fer gegeven word. Gelijkfe dan ook Ifrael dikmaal verloPc en gered

hebben van de Dienltbaarheid onder Cufclllian , Sifera, Eglon ,Jabin , de

H 2 Моя

Waarom

her ecrflc

Bybels Hi

floric Bock

her Bock

Jofua ge

nocmd

word,

Bliik dat

Jofua (ig na

Moles

Schrillen

çdragen

eeft.

Dat Mofa

het тест:

van fijn

Boeken

ШЕЕ gef _

[chi-even ’

heeft."

Hocdaní

gc Mannen

dc Rigte

rcn waren.'



244. VOOR-BEREIDSELS тот ш: BYBELscHE WYsm-zm.‘ Ш. Boek.

Van wat

Inhoud dc

Boeken der

Rigteren

zijn.

Не: Boek

Ruth waar

in te lall‘en.

Oogmerk

en nur van

't Boek

Ruth.

Olhet

Boek van

Ruth door

Samuel ge‘

Í‘chreven is.

De Boe

ken van

Samuel.

Ofd'Al'

fehriften

ook qualijk

afen aange

hegt zijn.

Moabiten, Midianiten, Ammoniten, Philillijnen en andere der overge

bleven Vyanden. Begrijpende dit Boek een reeks van gefchiedeniil’en , die

federd de dood van Jofua tot op het Priel’ter en Rígterfchap van Eli,

voorgevallen zijn, in den tijd van ontrent 300 jaaren. Tot welkmen ook

verphgt word het Boek van Ruth de Moabitifche , als een aanmerkelijk

voorval, dat waarfchijnelijk onder de Rigters gcfchied is, inlallen moet;

gelijkmen uit kap. I. onwederfprekelijk afnemen kan: alhoewel het on

l‘cker blijft in wat tijd en onder Wien van de Rigters , defelve Hillorie

gelchied is. Sommige meenen onder Ehud, andere onder Debora, of

Uedeon , 'of alderwaarlchijnelijklt onder Thola. De Joden feggen metjo

fephus onder Eli, die Prieller en Rigter was. Doch andere dele Hilto

rie met de tijd en ’t aanhaalen van het geflagte Davids, Matth. I: 5. ver.

gelijkende, vindenfe ontrent 137 jaar na de befitting van Canaan , datis

ontrent drie jaar na de dood van Ehud. Invoegen men de Hiltorie van

Ruth tulfehen het derde en vierde kapittel van ’t Boek der Rígteren niet

qualijk lou mogen infchikken. Alsmen het Oogmerk en den Inhoud van dit

Boek overweegd, men moet waarlijk bekennen‚dat het niet dan met groot na

deel en onfekerheid voor ’t Geflagt-regifter van de Saligmaakerjefus , en had

konnen onbefchreven blijven: befiet met aandagt kap. 4.: 17.tegen Matth.

I: 5, 6. Want daar in fietmen op wat wijle dele Ruth foo Wonderbaar..

lijk de Over-Grootmoeder van David geworden is: Trouwende aan Boaz de

Bethlehemiter , van wien fy Obed de Groot-vader van David gebaard heeft,

uit welke Chrií’cus de_'Mellìas na den vleefche moelle verwagt worden ,en ook

waarlijk gekomen is,volgens de Schriften. En gehglgaät een opmerkelijke faak

is , foo hebben ook veele deftige Godsgeleerde ‘r beneeríligd om daar uit

verfcheide Godvrugtige bedenkingen over de zaligheid vanJoden en Heide—

nen te nemen: waar van liet d’Heer Burmannus, Momma en andere. Ofnu dit

Boek van Samuel gefchreven is , als fommige voor valt meenen , louden wy

niet durven verfekeren 5 alleen fienwe in de volgende reeks der Hifiorien en

Heilige Boeken die lijnen naam dragen , dat hy op ’t laatíle van fijn leven ‚ en

na den ondergang van ’t Huis Eli, fijne Soonen tot Rigters in Il‘rael gefield

heeft: doch die lijne voetltappen verlatende, Ilrael om een Koning deden

janken, dien haar ook van Samuel gegeven wierd. Invoegen wy daar in ligte—

lijk de grond—oorfaaken ontwaar worden ‚ hoe en wanneer de Republijk der

Hebreen onder haare Koningen geraakt is. Als mede hoe dat David, by

geval van de fwaare Oorlogen tegen de Philiítijnen, aan de Kroon quamJ

Welke goeden famenhang der Hebreeuwfche Hillorien , de Groote Pre

diker Paulus te Antiochien in de Synagoge, uit dele en de voorige Hei

lige Boeken, federd de Uittogt uit Egipten , tot op David, (uit wien de

Meíllas moefl: gebooren werden) met een groote fekerheid en geloofbaar—

heid ophaald , AcÎtor. I 3: 1 7. все. Daar hy geheel geen bekommering maakt,

dat de Affchrijvers der Heilige Boeken , de verl’trooide {lukken en llollen

of befehreven Vellen, 'die by ongeval verwardelijk door malkanderen ge

Vallen waaren, qualijk tot den rigtdraad en famenhang der faaken heb

ben aan-een gehangen en vervolgd; als fommige Oordeelkundigers onfes

tijds met heel weinig fekerheid voorgeven. Want fehoon fulks al waaragtig

in eenige Affehriften gefchied waare , gelijk het wel mogelijk is _, foo en niet

egter niet waarfchijnelijk dat het in alle Exemplaren op een en delelve wijle

gefehied is: en foo het niet in alleis konnen even eens gefehieden , en dat

ter ook fekerlijk eenige van fijn vry gebleven 5 foo fou het verfehil niet alleen

elders gefien en openbaar geworden, maar ook wel haalt konnen verbeterd

geweclt zijn: gelijk het mogelijk ookwel nu ofdan fekerlijk gefchiedòs.

e
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De Joden agten dat de twee bekende Boeken Samuels van den Propheetjere

mias geíchreven zijn; en men vindfe in het Concilie van Frankfortook

onder dien naam aangehaald. Dus fchijnen fy alleen den naam van Samuel Van wien

te voeren , om dat niet alleen in defelve lijn geboorte en opkomll ruim

weidig belchreven word ; maar wel voomamelijk ‚ om dat daar in de Da- гс1щ-1с11ё

den van de twee eerile Koningen der Hebreen , die Samuel op Gods be- zii“

vel gefalfd heeft , verhaald worden. Waarom dan ook de Oude Griekfe Ĳc Boe

en Latijnfche Overfctters defe twee Boeken met de twee volgende , voor km Sa

Vier agter’cen-volgendc Boeken der Koningen gehouden hebben: gelijk—
men in de Op-fclu‘iften van gemelden VBybel doorgaans waargenomen qokvoor

fiet; ’t geen door het aanhalen van fommige Schrijvers die die Orden vol

gen , meenigte in dut geholpen heeft, en d’onkundige die nooit van een gehouden

Derde of Vierde Boek der Koningen gehoord hebben _‚ zijnder noch niet

vry van ; alhoewel d’Oude daar in geen ander opfigt hebben gehad , dan

datfe oordeelden , dat in die Boeken alle de Daden der Koningen Ifraels en

‚Juda, van ’t begin tot het einde der Koninglijke Regeering, gefamentlijk

verhaald worden; en derhalven {eer welvoeglaam famen hangen. Dus lietmen dâciäign‘

in het Ecrite volgende Boek der Koningen de Hiltorie van David vervolgd gen.

op’t laatíte van Samuel , beginnende met lijn Ouderdom en Dood ; en bevat

met het tweede Boek een volkomen Hiítorie der Koningen tot op de Babylo—

nifche wegvoeringe. Op de Dood van David , werd de grootheid van Salo

mon , fijn Tempel-bouw en het {Cheuren van lijn Rijk nalijn dood verhaald д bcvaâ'f“?
in welkmen den Oorfpronk der tweederlei Koningrijken, Ifrael enjuda‚of c mm"

mogelijk Hebreen en joden, ontwaar word. Ook hoedanig de Ifraelitifche

Koningen , den Hebreeuwfen Godsdienil wel meel’c door Afgoderie bemoríl:

en verdorven hebben , gelijk injeroboams Kalverdienlt en lijn Nakomelin

gen blijkt , infonderheid in Achab. En alhoeweljuda en een groot deel van

Benjamin, nu en dan ook nietonbefmet gebleven is 5 en de Scepter te meta

waggelde en herwaards en derwaards fcheen te fukkelen , nochtans hadfe de

meelle valligheid aan Juda, door dien de waare Godsdienfi onder defelve

tamelijk al fiond: en fulks wel voornamelijk door den dienfiî der H. Pro‘

pheten. ‘ dat in defe Boeken de wifl‘elvalligheid der Kerke Gods ‚die

onder alle tunneling nooit van de onafwiflelbare trouwe des Alderhoog—

ílen geheel uitgeroeid is geworden 3 als in een Tafereel afgefchilderd

kan geilen worden. Voornamelijk word in het tweede Boek verhaald , hoe

eindelijk de Afgodifche Uraelitifche Koningen gefiraft , en de Stamme

Nepthali, door Tiglath Pilefer na AíTyrien gevoerd is. Ook hoe Salma@

naller Samarien drie jaar benauwd, inneemd en d’Ifraeliten na Afl‘yrien ge

vangelijk weg fleept; een einde maakende van dat Koningrijk, dat le-`

derd de fcheuring der Stammen ontrent 262. jaaren geflaan had. Als wan

neer ook door ’t invoeren van Afgodifche Volloplantingen een vuile vermen‘

ging onder de Joodfche Godsdienlt ingekomen is. Ten laatfien is het ook

Juda en ’t overfchot van Benjamin, onder welk defuiverejoodfcheGods‘

dienll en Tempel tot noch toe Huisveflze ‚ om veeler afvalligheden , niet

beter gegaan : want Nebukadnezar heeft haar Erf—land verwoeí’t 3 ]ешГа1ет

ingenomen , haren Tempel beroofd en door ’t Vuurjammerlijk ontmaakfeld,

en ’t Volk na Babel weggevoerd ‚ nadatfe ontrent 395 jaren van de X. Stam‘ ’

men waren afgefcheurd. Maar gelijk de Hebreen lange tijd gemeend hebben,

dat defe Boeken van jeremias gefchreven zijn : foo willen egter fommige onfer Van wim

voorname Godgeleerde liever gelooven ‚‚ datfe van verfcheide Propheten be~ ÈÍIBÈMP

lehreven zijn , die in verfeheide tijden der Koningen geleefd hebben: als Na- деп bein“

than , Ahia en Iddo, 2 Kron. 9: 29.е11 kap. 12: 15. daar najehu , deSoone “Ё!“тп

Н 5 На- ZI'J.
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Hanani , 2 Кгоп. 20: 34.. daar na de Propheet Jefaias de Soon van Amos,

:z Kron. 26: 2 2. en ongetwijfeld andere die niet genoemd en worden. En

zijn buiten twijífel defe Schriften naderhand van Ezdras en de Prieí‘cers over—

Исп en tot den Bundel der Heilige Boeken verfameld , dat is op haar Orden

ingelalt , alswe nu meermaalen hebben gefeid. ‘ `

Beide de Boeken der Kronijken by de Hebreen , De‘ woorden der Dagen

genoemd , zijn na fommiger meening van de Oude joden maar voor Len

Boek genomen; alhoewelfe veele in de verdeelinge der ххп Boek-rollen,

yder voor een byfondere Rol aanteekenen 5 doch die egter tot malkander

behooren ‚ even gelijk de Boeken van Samuel, de Koningen , en de twee

Rollen der Pfalmen. Defe Kronijk-boeken , zijn van de Grieken niet omei

gentlijk PARALEIPOMENA, dat is, Nagelatene dingen genoemd 5 nadien

in deí‘elve veele Dingen verhaald worden, die in de voor aande Heilige

Boeken, of geheel nagelaten, of overgeflagen zijnde, egter wel waardig

waaren , dati'e tot nut en narigt der Kerke Gods , aangeteekend en in ge

heugen gehouden wierden. Invoegen niemand die voor enkele herhalin

gen of onnoodig opgeteekende dingen agten moet. Joden en Chrií’tenen

houdenfe ook niet onwaarfchijnelijk van Ezdras, uit veele ruimweidige

aanteekeningen van geagte Mannen en Propheten , die nooit totonfc noch

onfer Yaderen handen gekomen zijn , als mede uit de voorige Boeken, t’fa

men gebragt te zijn : want fulks foumcn onfes agtens niet onvoegfaam mogen

befluiten uit dien , dat in dcfe dikmaal van’d’een ofd’ander Koning geleid

word 3 Het overige питии woorden , qfte Daden‚лицей/ангелт >t Boek

'van Gad, ‘van [11410, уфш (’76. Voor welke dikmaal aangetooge Kro

nijk-boeken der Koningen Ifraels en Juda, men defe Boeken niet en moet

opnemen, dewijle die doe ter tijd noch niet gefchreven waaren , en ook

alle die dingen niet en verhalen die daar gefeid worden in die Kroníjken

befchreven te zijn. Invoegen datmen die aangehaalde Kronijken , moet

houden voor Burgerlijke Tijd-befchrijvingen der Koningen Ifraels , uit

het welke ons de Heilige Geeft alleen heeft nagelaten, wat hem goed en

de Kerke noodig dagt; latende de гей fonder fchade van de Heilige Boeken

te looir gaan; alhoewel uit het laatfie kapittelfchemeragtig fchijnd te blij‘

ken, dat in defelve aan eenige noch behoude Boeken van Samuel gedagt

word. In de negen ecrite Hooftílukken> fietmen d’afkomfien en Stam

huisrollen, van Adam tot op Abraham 5 en daar na der AffettelingenA

brahams tot op Jakob in verfcheide Stammen afgedeeld, en van daar tot

na de Babylonifche gevangenfchap. ’t Gene in geen van de ’voorige Hei

lige Boeken foo wijdloopig gefchied is.’ Waarom ook eenige Joden heb

ben geloofd, dat Ezdras í‘ekere groote Boeken der Geílagt-reekeningen

foude gevonden hebben , uit welke hy dit Boek heeft te famen gelleld:

overflaande ’t gene daar in gebrekkig was : waaruit na haare meening alle die

onverílaanbare moejelijkheden _, die fy noch niemand foofe meenen, oplofl‘en

kan, ontfiaan zijn. Doch andere willen ,’ dat Ezdras de Boeken der Ge

flagten geenfinds gebrekkelijk overgedragen heeft, maar dat na fijn dood

die Boeken, uit welke hy fijn Geflagt-regifiers genomen heeft, vergaan

zijnde, te weeg hebben gebragt, datmen gantfch onwetende in de Geflagt—

reekeningen geworden is; foo datmen niet nafporen kan, waarom alles

in defe en diergelijke Geflagt—reekeningen des Bybels , dus of foo geileld

is, fchoon dat defelve nochtans wel en regt gefield zijn. Van Nehemias

word ook getuigd, dat hy het Geflagt‘regiller vond, van de gene die in

de ecrite Optogtonder Zerubabel waaren uitgetogen 3 als te fienis kap. 7.

vers 5, 6. Sec. En alhoewel dit Geflagt—regifier fchijnd te verfehillen van

’t gene

l
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’t gene dat by Ezdras kap. 2. geilen werd; foo moetmen daarover aanmer- Hoe не:

ken, dat het Regiiler by Ezdras in Babylonien opgeiteld is д, en de ful

ke bevat , die fig aldaar aangaven om mede op te trekken ; onder welke lîlchemias

Reis-vervaardiging waarfehíjnelijk eenige van linnen veranderden , Ptierven, L“; Îz‘l‘“

of om andere beletfelen daar gebleVen zijn. Invoegen het Geflagùregiiter ЕЩЁ;

Ьу Nehemias, eerit na haare aankomit in judea gemaakt fehijnd, often

miniten wederom overfien is. En gelijker mogelijk ook eenige noch na

derhand goed vonden op te gaan д foo iíTet noodiakelijk moeten gefehie—

den, dat in dit Regiůer eenige min en andere meer geileld zijn, als in ’t

voorige aangeteekend waaren. Voorwaar men moet de nuttigheid van defe Num.,

er1 alle andere oude Geflagt—regiílers derJoden _, geenfinds kleen in de Heili‘ d° Gfîn‘gF‘

ge Boeken agten‘, nademaal God deielve voortijds met een byfondere

forge , en om verfcheiden oorfaken heeft laten befchrijven en bewaren: want Bockw

behalven datmen t’allen tijde daar in de waarheid van de Schepping en

het begin des Menfchelijken geflagts, met den voortgang der Weereld

door alle voorname voorvallen der geí‘ehiedeniíl‘en , konde ontwaar wor

den, foo dienden defelve voornamelijk om Gods Volk buiten vermen

ging der Heidenen wel onderfeheiden te houden: gelijkfe fulks ook feer ligt

konden doen elk in haare Stam. Ook gaven dele Geflagt—regiílers groot

behulp in de gefehillen der ErffeniiTen , Schattingen _, Houwelijken en an

ders: waar van voorbeelden te fien zijn, Ezra п: 59, 62. Nehem. 7:

’5. tot 64.. Gelijkmen in d’hedendaag1`ehe Burgerlijke Geregts—‘faken д dikmaal

door ’t opfoeken van een Geflagt—boom, ymands geregtigheid toewijit.

Ook hadde de bediening des Prieíterdoms , de Geilagt-reekening ten hoog

{ten noodig, op dat men weten mogt , wie uit de Stamme Levi was en tot

den Altaar mogt naderen: Ia God lieti‘e noch te noodfakelijker befehrijven De Ge.

om des Meflias wille , op datmen die wel kennen en onder‘fcheiden fou gaaf-fcgi

konnen _, uitJuda gefproten te zijn : waar op den Apoílel [iet Hebr.7: I4.. En ОЁЁЗЁЁЁ"

den Euangeliit Mattheus ook met geen ander iníìgt fijn Euangelium van defe mmglíjä r

H. Geflagt-reekening begind , als om te bewijfen datJefus van Nazareth uit weke;

den geflagte Davids en van Abrahams zaad was. En zijn niet alleen duf'- ИСП

danige Geflagt-regiílers van yder in ’t byfonder met groote vlijt befchre—

’ ven en bewaard tot gedagtenis en volmaaking’ fommiger Fami ‘en; maar

daar fijn ook openbare of groote algemeene Geflagt-reekening'en gemaakt ,

die in de gemeene Staats bewaar-Kafl‘en , en buiten twijfl‘el in den Tempel

ordentlijk geplaatlt waaren : uit welkmen in alle verlegentheid , buiten

argwaan van vervalfing , alle twij fl‘elingen gemakkelijk weg nemen kon. Hoe

danige Geflagt—rekeningen men moet agten alleen tot het Oude Teílament te

behooren , en nu in het Nieuwe geen plaatfe hebben konnen : want dewijl alle

die dingen voornamelijk fagen op Chriílus , en de x1 r. Stammen daar toe niet

alleen van malkander onderfeheiden , maar dat ook gantfeh Ifrael van alle de

Heide'nen onvermengd moeite blijven 5 foo heeft fulks noodwendig begin

nen op te houden met de komil‘e van den Meflias, die het Geilagt-boek

als ’t waare verzegeld heeft. Gelijk dan ook de geheele Ondergang der ‚

Joodfche Republijk , en d'on—herilelbare veríh'ojinge des Volks daar op Waarom

Volgende, te weeg heeft gebragt , datfe hare Stammen niet meer en heb- ägfdccń; _

ben konnen onvermengd bewaren: waarom fy dan ook felver leeren , dat ten dit g

de Meflias, als hy komd, onder veel andere heilfame dingen, ook de
vervalle Geflagt-regiiters herítellen fal. Doch fien defe menfchen niet dat-A nenbewa—

fe dwalen? Want hoe nu? Sy vcrwagten immers den Meflias fekerlijk uit m“

den geflagte Davids? Hoe fullen ly hem dan kennen, daar fy felve wel JÎO‘l‘f‘iîliâ

weten dat Davids geflagte niet meer te vinden is: en niemand onder hen ЁЖ”

fijn
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fijn eigen Vaderlijke Stamme meer en kend : Ja dat na haar eigen feggen , de

Meflias felfs haar de verloorene Gellagt-regílters, daarfe hem uit kennen ful

len ;. eerll: na fijn komfie fal moeten herl’tellen en verniewen ? Maar hoe fou

den doch defe verlaten menfchen , hare geflagten langer konnen vinden 3 (116

behalven devermenging van foo veele Stammen , ecrit in de All‘yrifche , daar

na in de Babylonifche gevangcnfehap, en doe onder de Syrifehe Koningen, en

ten laatflîen in de uiterí’te rampen door de Romeinen geleden, nu al foo

veele Eeuwen, onder Heidenen en Chril’tenen fonder Tempel en Offer,

verdrukt en buiten haar Vaderland verl’troid zijn geweefi, en dat onder

die Staat-verwiílelende tijden, hare Vrouwen en Dochters door de bal

dadigheid der uitheemfche Soldaten, foo vaak gefchonden, misbruikt en

_bevrugt geworden zijn, dat onder hen Veele kinderen uit Baltaardie ge

booren zijn. Daarmen dan klaarlijk uit de nature der fake [iet , dat God d’ag.’

tervolging defer Geflagt—reekeningen door foo opmerkelijke voorvallen

heeft doen uitfchrabben э behoefdmen na geen verder oorfaken om te foei

ken: alhoewel ook fommige der Ouden , daar van reden hebben poogen te

Waarom geven. Dus meendmen uit Eufebius, dat Herodes de Joodfche Gellagt

ЁЁЁЁЁЁ" regillers over al nauwkeurig opgefogt hebbende, del’elve verbrand heeft,

Gcflagt— op dat hy fijn geringe af-koml‘t daar door bewimpelde. Ofte gelijk ook

г???“ andere meenen , om daar door te beletten, dat’er niemand uit de Stamme
bci’gnârdf Juda of den Huife Davids het hoofd mogt opbeuren, om eenig regt aan

îînff“h 1- de Kroon af te vorderen. En alhoewel Jofephus fulks lin fijnen tijd niet en

Pe: ¿if wilde geloofd hebben; egter weten wy door een veel-eeuwige ervarent—

bm» heid , dat , het zy door welke rampen ook defe Geflagt—regifiers vernietigd

en uitgewill: zijn, datfe immers nu niet meer voor handen zijn; en dat’er

al ten tijde der Apoltelen, Ja federd de Babylonifche gevangenfchap,

felfs onder de Joden veele verfchillen en twill-vragen over zijn geweel’t;

die van Eeuw tot Eeuw vermeerderden en tot het Ón-eindig voortliepen : foo

dat , hoe groote Boeken fy daar over maakten , ‚daar egter geen doorkomen

meer aan en was. Waarom dan ook Paulus alle die uitgediende dingen,

с n ‚‚ neffens de dwafe en ydele verdigtfelen wil gefield hebben: fchrijvende
„kâńangre'n aan Timotheus; dat hyfimnge beveelenjòude , haar niet te begeven totfa

¿@50“ сп belen en on—emdzge Ge/Zagt—reekeningen , welke meer тиф-шлёт voortbren.‘

‚5515231?œ gen дли/[1311725 God: ‚ 1 Tim. 1: 4.. Ja hy belal’c Titus dat hy fig aankanten

wkwrdc fou, tegen de dwajè vragen en Ge/lagt-reekeningen, Т11.3:9. Waarom wy

äîîäîî‘g dan ook op de vermaning des Apoítels van defe [toffe willen af—laten. In de

:nomade volgende хх kapittelen des eerPten Boek der Kronijken werden ons de voor-`

“Ё“ vallen onder David , en infonderheid den overfchat-rijken voorraad tot den

Tempel-bouw, dien Salomon uitvoeren fou _. befchreven : als mede hoedanige

Ordinantien , David ontrent de Godsdiení’t en ’t _beftuur der Republijk ge

geven heeft. Dat nu met dit en ’t volgende Boek , de Boeken van Samuel

niet verkort of geenfinds ten agteren gefet worden , fulks meenen fommige

dat in de woorden van den H. Schrijver fchemeragtig gefien word ; Wanneer

hy vers 29. van ’t laatl’te kapittel des eerlten Boeks , daar David fierft , fegd ,,

Degefehiedeniflen nu де: Koning David: , de eer/ie en de laat/ie , [ее die zĳn

¿refe/:realen in де gefi‘hiedeniflen Samuel: де: Sienders, en in де ¿efe/:nede

nlßen de: Propheten Nat/vans, en z'n де gefi‘hiedeniĳì’n Gad: де: dienders.

WVelke Mannen, die ook in ’t leven van David in wefen waren, van

fommige voor de regte Schrijvers of Autheuren van de Boeken Samuels,

gehouden worden. Het tweede Boek vervolgd onaffcheidelijk het eeríle,

en bevat na fommiger reekening tot op de wederkeering uit de Babylo—

nifche gevangenfchap, ontrent 4,72 Jaaren. Men kandcr niet duillerlijk

lll
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in ontwaar worden _, dat Ezdras , diemen de waarfchijnelijke Schrijver

houd, Voornamelijk voor heeft, om de gefchiedeníífen onder Salomon

en naar hem -, den voortgang en einde der verdere Koningen vanjuda nau—

keurig te verhalen; niet tegenílaande ook in het felve nu en dan van de

Koningen Ifraels ‚ federd datfe van Davids Huis waren afgevallen,’ gerept

Word; waar van het laatPte met het Boek van Ezdras gemeen is. De re

den van‘fulken breeden verhaal kanmen gifl‘en defe te zijn ; namelijk dat

gelijk den waren Godsdiení’t alderfuiverlt onderjuda bewaard was , felfs naar

dat d’andere Stammen al naar AíTyrien weg—gevoerd waren , den Meflìas

ook daar uit moelle verwagt worden: fulks dat bovende Geflagt-regiílers ‚

ook de Daden in en onder de Koninglijkc Bloedverwantfchappie van David ‚

neerflig in de Kerk moeílen aangeteekend blijven; op dat de beloften Gods

eenmaal in der tijd, {ouden waaragtig bevonden worden. Dus fietmendan

daar in de Volg‘reeks der Koningen vanjùda , federd Rehabeam Salomons

Soon , onder wien de fcheuring gefchiede; en hoejeroboam tot Koning der

х. Stammcn Ifraels verkoren wierd. Welke Koningen van Juda in Orden
gevolgd zijn; AMA , АЗА, josAPHAT , jonA м, АНА21А ‚ Jolis , AMA-l

ziA , UzzIA, JoTHAN , Aanz, Ники; MANASSE,AMON ,JosIA ,

JoTHAz, JoJAKIM, JoJAcHIN en ZEDEKIAS: overflaandeA'rHALrA,

een flordige en Tyrannige Vrouwe, welke AHAZIA in het Rijk volgde.

Onder welke Koningen wel veele afvallige Afgodendienaars geweefi zijn,

doch andere wederom de ware Godsdiení’c yverig toegedaan waren: ge

lijk in Afa , Jofaphat ‚joas , Amazia , Uzzia ‚Jothan , Hiskia enjofia gefien

word. En alhoewel fommige der goede Koningen te mets afgevallen, en

'wederom eenige weinige der quade , tot het goede bekeerd zijn, waar

onder Manafl‘e geteld word ; nochtans hebbender maar drie derfelve by de

Hebreen ‚ de getuigenis van een volkomen lof weg-gedragen , als te fien is

in ’t Boek van den Prediker; daar kap. 4.9: 5. geleid word: Uitgefim‘.

Koningen

van ша.

derd David, His/aida en Уфа, hebben f)’ alle mishandelmge begaan. ’

W'ant f)’ hebben de Wet de: Alderhoog/ien verlaten: de Koningen ‘van _7a

da zyn befweken. En heeft God in alle defe tunneling aan fijne zijde,

nooit nalatig geweeít fijn Volk door den dieníl der Propheten en Heilige

Mannen te onderûeunen, en tot den waren Godsdienfi ernítig te laten

vermanen; gelijk van de tijden Elia en Elifeus af tot op Ezechiel en Da

niel toe, te fien is. En gelijk defe Mannen eindeling van de meefie der

Grooten in Ifrael , veel eer befpot dan gehoord begonden te worden , foo

heeft hen God ook ten laatílen den Babylonifchen Nebukadnezar op’t lijfge

fonden, en de joden als een verlaten en overwonnen Volk na Babylomen

doen wegvoeren, daarfe Lxx Jaren gebleven zijn; tot dat Cyrus ‚ die de

Babylonifehe Monarchie aan de Periifche Kroon hegte , hen vryheid gaf

om na haar Land te keeren; gelijk in de volgende Boeken van Ezdras en

Nehemias te fien is. Uit welkers begin wy dan ook ontwaar worden , dat

het Boek van Ezdras , onaffcheidelijk volgd op den uitgang van ’tlaatíle

der Kronijken: als waar in ons dien Schriftgeleerden Man , de Soon van

Azaria , derfelver wonderbare verloiling uit die gevangenfchap en wederkee

ring , benefl‘ens het herílel derjoodfe Godsdienil en Burger-beítuur , {eer net

aangeteekend heeft. Gelijk hy dan ook vallelijk voor den eigen Schrijver van

dit Boek gehouden werd. En zijn alle die verhaalde faken denJoden over ’t

hoofd gekomen , gedurende de Perfifche Monarchie, welke onder Cyrus

haar begin nam; alhoewel’er over de Volg—reeks der Perfifche Koningen

die in defe Boeken voorkomen , eenig verlchilby de Geleerdeis , doch die

geenfinds van heel groot belang zijn ; als onder de vertooning der vier

't Èocic

van Байт.
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Monarchien (al gefien worden. Gelijk mede de volgende Hillorie van Ne

’z Bock hemias de Soon van Hachaljah‘, fijn begin neemd van het twintigflîejaar des

ah" Konings Arthal‘aítha den Tweeden , wiens Overl’ce—fchenker defe Nehe

mias was. Welk Boek hy ook felfs gel‘chreven fcbijnd te hebben 5 alsmen’uit

veele plaatfen fou konnen betoogen. Sommige hebben dit Boek , het Tweede

Boe/c ‘van Езди: genoemd , om dat het de gefclliedeniíleii en Daden be—

grijpt die te gelijk onder Ezdras en Nehemias voorgevallen en gedaan

zijn: Waarom de Hebreen en Grieken ook defelve voor een Boek ge

reekend hebben. Gelijk wy dan mede hier vooren hebben geilen, datfe

met het Boek van Ellher, te famen een van de xxu Aai-oude Boek

rollen der Joden uitmaken. Ja het fchijnd ook op dien grondflag te {leu

‚‘nen , dat eenige Griekfe of Latijnfche Schrijvers, aan het Derde en Vier

de Boek Ezdre (darmen met groot regt onder de Apokryphe Boeken

uitfieekt) foodanigen naam-getal opgedragen hebben. Doch den aanvang

derfelver Boeken, toond genocglaam, datfe noch op Ezdras, noch o

Nchemias eenig gevolg hebben: als beginnende felfs voor de Babyloni‘

fehe gevangeníchap. Daarwe ook fren dat dien Schrijver het Vierde Boek,

noemd, het Tweede Boek de: Propheten Езди, liet kap. 1. Enalhoewel

“Ш"- Ьу Nehemias op het twaalfde kapittel , van Darius Codomannus , die de

u' laatl’te der Perlifche Monarchen was, welke van Alexander overwonnen

is , gewag gemaakt werd; egter fchijnd het dat de Hilì‘orien des Ou

ВсКапо— den Teilaments, voor foo veel die in de Kanonijke Boeken aangeteekend

падьснь zijn, met dit Boek een einde nemen; namelijkonderde Regeeringvan

Artaxerxes Mnemon , die de VILder Perfifche Koningen was: ’t gene í‘eer

namen@ ligt kan ingefchikt worden ‚ alsmen aanmerkt dat de drie laatfie liegts 3 3 ]агеп

het Gebied in handen hebben gehad. En alhoewel Nehemias Boek van het

шт. Boek Either gevolgd word, egter moetmen de Hifiorien daarin verhaald ,

aanmerken, het Boek van Nehemias, en een gedeelte van Ezdras, in tijd

voor te gaan, ’t gene genoegfaam uit Ezra 4.. vers 6.daar van de Koning A‘

HASUEROS (dat is waarfchijnelijk de vermaarde XEKXES)gewag gemaakt

"ÏÊËËËÏ. word. En werd defe Hillorie het Boek ‘van Eff/:er genoemd, om dat die

felve Koningin , daar in de voornaamflîe Perfoonaadje , en de grootfie Rol

fpeeld. Men verneemd in het felve een verhaal van den Staat derjoden die na

de Babylonifche gevangenfchap in Babel en elders gebleven waren: want

defe Either van Ahafueros, in plaatfe van fijn verilooten Wijf Val’thi,

tot Koninginne verheven zijnde; lei eenen hoovaardigen Haman toe, om

uit fpijt tegen Mordechai die hem fijn vlei-fugt weigerde, alle de Joden

uit te delgen 5 ’t gene hem door Gods Voorfienigheid en ’t beleid van Eíther

miflukte, en met fijn tien Soonen aande Galg hielp. Men houd voor vait

dat defe Hii’corie ook van Ezdras gefchreven is, ofte mogelijk wel felfs

` van Mordechai; want fulks foumen fchemeragtig mogen atnemen uit kap.

Het Воск 9: 20, 32. Of het fchijnd ten minilen datl‘e uit een Boek van Morde

chai genomen is: ’t gene egter het gelag des fclfs geenfinds verminderd:

fchìindiik want het is niet om de Hifiorie des Perlifchen Konings befchreven , maar

xxi; om defe JOOdfche Hiílorie in de Kerk te behouden, zijnde alleen tot

rdimm. verfekering en om de waarheid daar van aan haar en ons gefiand te doen,

meefldeels getrokken uit de Kronijk-boeken der Koningen van Meden en

Perfen , gelijk den Schrijver kap. lo: 2. aanteekend. Waarom men Iig niet

al te feer en moet verwonderen , dat daar in den Naame Gods niet gedagt en

word, alhoewel’er fommige Iig aan ge—ergerd hebben. Doch het isí‘eker

genoeg dat het de Joden t’allen tijden feer hoog geagt, en felfs neŕfens

Mofes en boven alle de andere Schriften gewaardeerd hebben: Ja fchoon

Ту
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fy gelooven, dat veele der Prophetifche Boeken in de dagen van den

Meilias fullen afgefchaft worden , foo vertrouwen {у nochtans dat het

Boek Ei’ther, en de Vijf Boeken Molis fullen behouden blijven.

En gelijkwe uit het einde defer Hillorie ontwaar worden, dat’er een

Jaarlijks heelt ter gedagtenis defer wonderbare verloflinge der Joden, in

gelteld wierd , die geen einde en fonde nemen in haren zade 5 alfoo on

derhouden defelve ook noch twee Vier—dagen , op het Feeíl: datfe Purim

noemen; van den naame des Pons , dat op‚’t Perfifch foo veelis , als de:

Lots, welke Haman hadde geworpen om al dejoden om den hals te bren—

gen. Dit Feelt plagten dejoden van ouds volgens defe iní’cellinge , te hou

den ‚op den 14. en 15 dag der Maand АБАК : Makende vreugde Maaltij

den, en oeil-enden de fendinge van Tafel-gerigten aan malkander, en uit

. deeling aan d’Arme : diergelijke Sending ‘van Deelen Nehem. 8: I 1, 13.

gefien werd. Thans onderhouden fy het felve noch feer forgvuldig, doch

шеей met brafTen en fuipen. Sy lefen het Boek Ei’ther in hare Synagoge ge-l

heel door , en roepen onder dies meenige Vloeken tegen Haman, en veele Ze

geningen over Efiher uit. En ’t gene haar tot drinken en í‘welgen niet

weinig aanfet , is mogelijk dit , dat in haren Talmud geleerd word, dat

een menfch gehouden is, fig op het Feeft Purim foo dronken te drinken ,

dat hy tufl‘chen Vloek en Zegen geen onderfcheid meer en kend. Ge

lijkfe dan ook noch heden de oude gewoonte van fendinge aan malkander,’

en de gaven van fpijfe of Geld aan de Armen onderhouden. Befluitende

met dufdanígen Smul—avond, alle de Feefien van ’t gantfche Jaar; dewijl het

haar laatfle Feefl is tot aan het Paafcha. Geloovende daar by, dat alle Fee-4

Цен in de dagen van den Meflias fullen afgefchaft worden, behalven het

Feeít Purim en 'den Grooten Verfoen-dag: Want dat de Dagen Purim

geen einde nemen fullen , befluiten fy uit kap. 9: 28. Maar gelijkditFeeflr=

ingefield wierd van Mordechai , kap. 9: zo, 2 1. en‘dat het felve ook , Dm

Fee/¿dag 'van Метит! genoemd word, 2 Mach. 15: 37.4 alfoo dwalen

die menfchen feer, welke uit defe Hifiorie meenen te grondvefien, dat

dit Feeíl tot hetJodendom behoord , en dat het een later Infetting van de

Groote Joodfche Synagoge , en alfoo ook een Feel’t des Ouden Teílaments

is: willende daar mede leeren , dat de Kerke een algemeene magt heeft,

om nieuwe Ceremonien en Fcell-dagen in tefetten , diemen verpligt is te

Heiligen en te onderhouden: Daar dit Feefl: wel ingefien , van de Joden

alleen by wijfe van aanrading aangenomen, en Burgerlijk ter blijder' ge

dagtenis harer verlofling, geern onderhouden is. Gelijker ook geene voor

beelden zijn die beveiligen, dat de Joden dit Feeft met eenige Go'dsdienv

Ilige Ceremonien, Oflìrhanden, Heilige Rufle of diergelijke vereerd

hebben. Schikkende felfs defen Veertienden dag foodanig- ,- datfe nooit op

een Sabbath heeft konnen vallen 5 waar vanwe nu niet verder fullen {pre

ken, om dat onfe Godsgeleerde fulks breed genoeg tegen die van de

Roomfche Kerk uitgehaald en bewefen hebben. Gelijkwe ook hier niet

willen ophalen _, wat van de geloof baarheid van het Apokryphe Aan—

hangfel des Boeks Ei’ther te houden is 3 ’t welke in ’t Grieks gelchreven ,

en leer verfchillig , ja tegenl’trijdig met het Hebreeuwfche K'anonijke Boek

gevonden word; om datwe met oplet in een ander Hooftflîuk over alle

die afgefonderde Schriften fpreken fullen. Gelijkwe ook alle de Grillen , met

welke d’hedendaagfche Joden dit Feelt vieren , ongemoeid voorby gaan.

Еп of wel fommige defer Hillorie-boeken tot den volgenden Rigt-draad

der Joodfche Hifiorien fchijnen te behooren; gelijk de Boeken der Macha

been beginnen kort op het eindigen der Perlifche Monarchie, en begin
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der Griekfe onder Alexander de Groot, na wiens dood het Rijk in vier

Hoornen verdeeld wierd , volgens Dan. 8. Nochtans verpligt ons de Rang

der Heilige Bybel-bocken defelve noch voor een oogenblik over te Паял ;

op datwe die voel-geagte gefchriften ,’ welkwe tuíl‘chen ’t Kanonijke Boek

van Ellher en de Propheten , ingefchikt vinden 5 namelijk het Boek vanjob ,

de Pfalmen , de Spreuken , den Prediker en het Hoogelied Salomons, onder

de Goddelijke Schriften geenfinds mogten vergeten. Want om dat dele

Boeken eigentlijk geene Hifiorien bevatten, nochte defe Schrijvers geheel

en al niet onder de Prophetifche Boeken geteld zijn , fchoon in de Pfal

r‘nen en ’t Hoogelied voorname prophetien gevonden worden , daarom fchij-ì

nenfe van over lang defe Rang gegeven te zijn: niet tegenllaande dat de

felve in een vroeger tijd dan veele der voornoemde, voortgebragt zijn.

\Vaarom dan ook lommige defe voor een foort van Heilige Boeken houden ,

die voornamelijk tot de Geboden en Voorbeelden des Levens dienen ; al

hoewel het Boek van job , t’eenemaal ook als een waaragtig Hillorifch voor"

val ‚ moet aangemerkt worden.

Dat nu het Boek van Job geen Poëtifch Verdigtfel is , daar in dien Man

alleen tot de chc—leer ingevoerd word ‚ gelijk Thomas Hobbes en eenige

meenen; blijkt behalven de getuigenifl‘e van den Apoítel Jacobus kap. 5:

vers Il. uit Ezechiel 14.. want hy fpreekt daar vers 14.. met defelve Гс.

kerheid van Job, als hy van Noach cn Daniel fprcekt. Ook geven de

fekere benamingen, van Perfoonen en Volken en Landfchappen, daarin

genoemd, geen kleen bewijs aan defe waarheid. Ook werd’er niet on

waarfehijnelijk gegií’r, dat defen Man geleefd heeft, ontrent de tijd dat

Ifrael in Egipten woonde, of in hare Uit-togt was onder Mofes. En mee

nen fommige dat Genefis 36. van Jobs Maagfchap of Voor—ouders eenig

gewag gemaakt word. Ja daar ontbrekender geen die Mofes felfs voor den

Schrijver van dat Boek houden; alhoewel wy met geen fekerheid ons ze.

gel daar aan ‘fouden durven Preken.’ Doch wie het ook gefchrcven mag heb

ben , immers en wil Hobbes niet gedoogen datmenjob felfs voor den Schrij

ver houd д om dat meend hy , het felve in Gedigten opgefield zijnde , niet en

fchijnd toe te laten, dat een Man met foo veel fmerten geflagen, noch

lull tot de Digt-kunll foude gehad hebben 3 doch dat is feer blaauw: want

hy Гошу het immers naderhand , en wanneer hy wederom overvloedig

in zegeningen ‚ en in Kinderen en lankheid vandagen is gekroond geworden,

en alles overwonnen hadde _, gerijmd konnen hebben. En datmen hier tegen

inbrengd ‚ dat job te mets tot fijn eigen lof {preekt (gelijkook van Moles

en andere opgehaald word van de Bybel—vitters) fulks doet weinig ter faak д

want fy halen ook hare feilen en fonden op , waar af men de voorbeel—
den van beide ín de Pfalmen lniet loochenen kan. Daar-en-boven moet

men de Boeken van de Goddelijke Mannen gefchreven , niet aanmerken

allcen uit menfchelijk brein ofwil en oogmerk voortgekomen te zijn : want

die foo doet, maakt lig onbequaam om daar wel en verfiandelijk van te

oordeelen. Overleeíl ook met aandagt het Berigt dat onfe Overfetters voor

dat Boek gegeven hebben.

Het Boek der Pfalmen is van alle tijden met foo veel heerlijke benamingen

genoemd, dat’er niets by te voegen is, en de latere Godsgeleerde moeten

daar van met regt bekennen , dat de Kerke dien fchat nooit genoegfaam heeft

weten te roemen : Als in de welke niet alleen veel heilfame leeringen en Ge

boden des Levens, maar ook de eigenfchappen Gods en des Meílìas, in

veele Prophetifche Voorfeggi—ngen , openbaarlijk aangewefen Men

vind ook in defelve ontelbare Geboden , Lofzangen , Dankfeggingen cn

 

 

ver
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verheerlijkingen van Gods Deugden. Waarom het de Joden TEHILLIM

of T1LL1M, dat is Lafzangen of Ì’rg‘jfi‘ngen noemen. En zijn ons de Pfal

men ook meer dan eens van de Saligmaker aanbevolen te onderfoeken ,

als Schriften en Liederen in welke van hem te lefenltond. ’Sy dragen vol

gens de Griekfe vertaling den naam van P_/àlmen , na feker foort van Ge

fangen diemen veelfinds op Mufijk-tuigen van dien naam , door het toetfen

der vingeren , eertijds in den Tempelen by d’Oude plagt te lingen; alswe

in de Tempel-bouw nader fullen afgebeeld fien. Ook dragenfe den naam

van Ваша: Pfalmen, om datfe wel шеей van hem gemaakt zijn: gelijk

hy ook 2 Sam. 23: 1. geroemd word; Liegi/(jk диарее/Ё te zĳn т de Pfaí.

mm тлей. Daar hy dan ook felfs getuigd , dat God hem daar toe door

lijnen Сеей gaande maakte, vers 2. De гей zijn van andere Propheten en

Mannen Gods, als Mofes, Afaph бес. gemaakt: als mede fommige van

Ezdras , en mogelijk eenige Godverligte Leviten na de Babylonifehe gevan

genfchap; gelijk i‘ommige uit Pfalm 137. befluiten. Welke Ezdrasmoge

lijk ook wel de gantfehe verfameling aller Pfalmen gedaan heeft 5 fonder dat—

ter nochtans agt gegeven is , op de orden van tijd. Dejoden hebbenfe in ’t

geheel in vijf . Deelen of Boekjes afgedeeld, het ecrite eindigd met den

4.1. Pfalm. Нет tweede met den 72. Het derde met 89. Het vierde met

106. En het laatfie met den 150. Doch de Saligmaker noemd het alleen ,

Het Boe/c der Pfalmm, Luc. 2c: 4.2. En wy hebbenfe hier vooren onder

de ххп Boeken des Ouden Tefiaments in twee Boek-rollen afgedeeld

L uc. 10:

vers41..

Van wien

de lìfaímcn

gemaakt

zijn.

gefien. Voorts en kan niemand ontkennen, of het Boek der Spreuken Het‘BoelC

vervat ontelbare Zedelefi‘en , tot betragting van ware wijsheiden deugd, dat dj" SPIN*

is , Wellevendheid en Vreel’e Gods; gelijk de Inleiding aan het begin haalt

openbaar maakt. Sulks daar in door ontknoopte beknopte Zin-fpreuken ,

Deugd en Ondeugd , Wijsheid en Dwaasheid, als in een Evenaar nauw

keurig tegens malkandeten afgewogen worden. Sy fchijnen шеей alle van

Salomon voortgebragt 5 of gelijk onfe Overfetters in den Inhoud voor dat

Boek fpreken, het lchijnd dat Salomon felfs defe Spreuken , na fijn leer‘

rijke Voorraden der negen еегйе Hoofti’tukken (die vol zijn der Hemel

fche wijsheid in ’t gemeen, en in ’t byfonder van jefus Chrilhls, de

Eeuwige Wijsheid, en fprekende Woord des Vaders) van het tiende tot

het vĳf-emtwintígfie Hooftítuk befchreven heeft. En dat de volgende

tot aan het dertiglte , uit 1ай van den vroomen Hiskias , ter tijd dat hy ’t

vervallen Rijk herfielde , uit Salomons eigene kladden of andere Heilige:

Mannen Aanteekeningen en Memorien , uitgefehreven en t’famen дыша

zijn. ‘ In ’t dertigí’te Hooftfiuk werden de woorden van Agur de Soone

van Jake vervat, alsmen uit het begin ontwaar word. Enin’tlaatfie, de

leeringen van Bathfeba Salomons Moeder, die hy aangenomen, opgetee—

kend en de Kerke Gods tot onderwijfing nagelaten heeft. En gelijk fijn

Hoogelied van fommige niet en is konnen onder ’t getal der Heilige Boe—

ken opgenomen worden ; wanende dat het felve flegts eenmenfchelijk ge

digt is , dat Salomon , ofymand anders uit vlei-fiigt ,‚ dien Koning te geval,

ter eeren van fijn Bruid gemaakt heeft; nochtans hebben andere die verder

fien , al van‘ ouds met meerder Godvrugtígheid , als fommige fpotters ,

ja felfs als de ernftige Grootius, ’t felve voor een diepfinnige Propheti

fehe famení‘praak tuflchen Chril’tus en de Kerke opgenomen, en ook feer

welvocgfaam tot die faak verklaard. Even gelijkmen foo ook den 4.; . Pfalm

opnemen moet: Want daar in werden onder verbloemdc fpreekwijien,

feer aardig de gelegentheden der Kerke in verfcheidc Staaten aangewefen.

En om dat in ’t felve Bock fommige uitdrukkingen voorkomen , diedeen

I i 3 er

Cll. 

Het Ноо

gelied hoe »

danig van

ibmmige

quah‘jk ор—

genomen.

Salomons

andere

Schriften.
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dertel gemoed ligt een flinkfe beduidenis fou konnen aandrajen , fiet daarom'

hebben de Joodfche Rabbinen (alhoewel niet fonder over-Godsdienitig.

heid) gewild , dat niemand dit Lied van Salomon , nochte het begin noch

einde des Propheten Ezechiels lefen foudc , voor dat hy den Ouderdoin

Van dertig Jaaren had. Alhoewel fy daar in feer wel geoordeeld hebben,

dat alle die dingen een Mannelijk veritand, en een vaft gemoed verei

fchen , omfe buiten alle verkeerde herts-togten, met nut en fiigtinge te

overwegen. Dus ver van de Heilige Boeken die in den Rang der Heilige

Schriften op de Hiflorie—boeken volgende, ons als met de hand tot die

der Propheten hebben ingeleid 5 doch van welkwe een weinig hier na fullen

{preken 5 от datwe in ’t volgende Hooftiìuk noch een Hiltorifch-voor

bereidfel hebben op te maken , dat ons niet alleen tot het wel verfiaan der

Darden Bybelfche Hiítorien , foo veel die met de \Veereldfche Heerfchappyen

îïfâggn' en wiíTelvalligheden der Monarchienfamenloopen, fullen konnen afrigten i

anhand@ maar ons ook tot een welvoegfame toetakeling fal veríh‘ekken , om veele Pro—

thiïiîm phetifche voorfeggingen , rakende de tijdcnvan de komfie des Meflìas ‚ en

дюжих; den Staat der Kerke voor den Ondergang der Joodfche Republijk, in

haar eigen draad en tijd, verfiandelijken t’huis te brengen. Gelijkwe daardoor

ателье- ook alle die verwarringen in deJoodfche faken , federd twee ofdrie honderd

Ргп- _]аагсп voor Chrifius , voornamelijk onder de Syrifche en Egiptifche Konin

gen voorgevallen , uit de Hiítorifche Boeken der Machabeen en den Propheet

Daniel, door een nette Volgreeks defer Gebied-hebbers, (van welk eenen

детищ Nz'eator na de dood van Alexander de Groot, nefl‘ens drie an—

dere Hoornen of Koningen, de Griekfe Monarchie, verdeeld in handen.

kregen) ontwarren, en tot een merkelijke verlígtíng der Bybel-fchriften

en der Joodfche vergetelheid , uit veele bewindfelen ontfwagteld ful—

len fien. ’t Selve daar toc van verre, en als van het uiterlte begin der Af

fyrifche, of ecrite Monarchie der Weereld , onder welke dc Heilige Pa

triarchen gebloeid hebben , ophalende 5 tot dat de Joden ten laatflen

met het ondergaan van de Griekfe Monarchie , onder de Romeinen ge—

komen , en geheel Syrien niet alleen tot een Provintie of verwonnen Land

fchap van Lucullus, Pompeus en Cœfar gemaakt is; maar ook tot de tijd

dat het Joodfche Volk , na dat haren Raad , Jefus van Nazareth de waare

Meflias gedood hadden, door een onverfettelijk Oordeel Gods geítraft, en

onder veelerlei rampfpocden en elenden jammerlijk ondergegaan en ver

firoid geworden zijn tot op den huidigen dag.—

 

TWEEDE HooFTsTUK.y

Кокт INHOUD' DESES HOOFTSTUKS.‘

  

д Ф" ‘ф Anneer den Bundel der Heilige Boeken opgejloten, en de on

@ i. feilbare Bybelfche Hiltorien tgeeindigd Nut der Apokry

ï phe Boeken en Joodfche Hiltorie-fchrijvers. От wat reden al

bî‘eî‘“; ‘ leen jòmmige der Aardfche Koningrijken in de Heilige Hzßerien

gedagt worden; en доедите” Duifierheid betjiilfnggen der Goddelĳke

ó’cbriflen, aan de Oudí’ce gefchiedeniil‘en der Weereld heeft te weeg ge

bragt. Ecrite Monarchie der Weereld, b)‘ wien opgerzgt. Nimroth wan

neer h] Babel kan gebouwd hebben. Van Seven Koningen die uit de Chal

deen en Arabiers отит“ 4.4.0 Заагт rvzmr Nimroth geregeerd hebben.

Alfy
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Alïyrifche Rijk wanneer begonnen; en ofmen voor de Bouwing van Babel

alleen in Tenten woonde. hinderen der Menfchen wie die waren, en hoe

‚fi’ fig van ’t Volk Gods of de Kerke hebben afgefiheiden. Dat’er voor de

Sondvloed waarfi‘hĳnelĳk Steden geweĳt zĳn. Dat Mofas mee/l werk ge

maakt heeft, de Dingen van де kerk omflandelyk te verhaalen. Waarom

Nimroth foo genoemd kan zijn ,‘ en of hy ook Nmive gebouwd heeft. Ally

rilche Monarchie waarom mede de Babylonifchegenoemd. De Monarchie

onder Chams geflagtc opgerigt, hoe en wanneer aan de Nakomelingen van

Sem overgegaan; met een opmerkelĳke verklaring over Noachs prophetic.

Ûnfi’kerheid der Heidenfche Schrĳvers ontrent де Hebreeuwfche en Jood

fchefizaken. Ninive en Babylon hoedanig van de befz'e Griekfe Schrijvers

onder—een verward. Dat Semiramis de Stadt Babel niet waarfehgjneig/ege-`

boawd heeft, tegen ’t gemeen gevoelen .f als mede yt: van de „туги/те

Bonwge/lalte der Hangende Hoven. Pronk-beeld en Opfihrift van Semi-‘

ramis. Stands-gelegenheid van Ninive en hare hoegrootheid, letterlĳk met

drie Dag—reilen uitgereekend. Vermaarde Groots/seid en Kloekînoedzgheid

van де Koninginne Semiramis: Haarnavolger Ninias; enищет Volg

reeks der Koningen tot op Sardanapalus. lfraelitcn wanneer' т]! in het

Land Canaan tot Afgoderie vervallen zĳn; Priellerlijken Ephod , inwat

voegen van Gedeon tot een Gedenk-teeken in Ii‘rael opgerigt. Hoe en wat de

Voorhoofd—cierfelen , Oor- en Arm—ringen der Hebreen , утешен en andes

re Oojlerfihe Valken zijn geweĳt. Waarom Godgewild heeft dat d’afgaan—

de Monarchie, fehoonjè Vyanden van lfrael waaren, wederom Лег/с en

magtìg wierden. Hoedanig Phul Belochus als d’eer/le Ĳ'Vlonareh in de

Heilige Schrift voor/wind. Verwijfdheid van Sardanapalus: en Twi/l on

der jljn Nazaten om d’Heerfchappye. Nebukadnezar waarom Groot en

het Hoofd des Gouden Beelds genoemd. Hebreeuwfche gefchiedeniffen

onder de laat/te Koningen van Babel voorgevallen. Koning Hofeavan Sal-À

manafl‘er gevangen. Waarom na de Regeering van Merodach alleen van два.

bylonifche , en niet meer van het AíTyrii‘che Rijkgewaggemaakt word. Ben-A

Merodach isjeer hard tegen de Joden. Nebukadnezar hoe deer/le uit de

Babyloniers , en of’er ook Twee van dien naamgeweejl zĳn. туг/л! over

de LXX [aar-rekening derGev-angenfchap lfraels in Babel. Tweede, Der‘

de en Vierde Monarchie hoe van Daniel uit Nebukadnezars Beeld-gefig

te voorfeid. Jojakim en fijn Soon Jojachin van мышцам na Babel

gevoerd. Naamen van Daniel enfijn Metgefellen, waarom ‚мм/гит in

Afgodifche mamen veranderd. Babylonifche gevangcnfehap onder Zede—

kia, en of de Scepter van Iuda met defe gevangenfehap geweken is. Hoe

danigen Eigen Regeering en Staat de Joden in Babel hadden. De Stadt

Babylon onder ’t Nagt-banket van Belfazar, door Cyrus ingenomen. Den

aanvang der Perfifche Monarchie op de Voorfegging der Propheten ge

Pal/l. bn waarom die Monarchie het Rijk der Meden en Perfen genoemd

word. Corcs of Cyrus geeft den joden vryheid, en trekken met jòmmige

uit de Stammen Ifraels na Jerufalem. Snkkelinge der jood/Hoe Tempel

bouw onder de volgende Perjifehe Koningen; met fomnge onjekere gij/in

gen daar ontrent. Dat den Tempel onder Zerubabel, den 'fweeden en

laatílen Tempel is geweĳl die van geen Derde gevolgd is. De Lxx We

ken van Daniel, jèderd de wederkeering tot op de Meflias uitgerekend.

H’aarom in de Herbouwing het Tempel-gelige van Ezechicl , waarfehgj—

neljjk niet voldaan is. Dat de Perfifche Koningen ‚ federd Ezdras dood, j/g

de jood/ehe fizaken тес]! ontrokken hebben. Staat derjoden ‘voorjpoedzg onder

Darius Nothus en Artaxerxes Mnemon. Onheilen in de Joodfche Kerk

over
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Waarom

de Heilige

Hillorie

over' ’t Hoogeprießerdom omßaan. Philippus van Macedonien word

groot in Griekenland, Alexander de Groot begind de Derde ofGriekfe Mo

narchie op te rigten, en витал: де З‘одт van :t Sevende jaar Toláfchat

ting; /lerft en laat het Rijk aan fijne Vorllen , die daarom Oorlogen ‚ en ’t

jèlve eindelg'j/e in vier Hoorncn ау" Koningrijken verdeelen. jood/ehejìea/zen

twaarom veel/ind: met de Syrifche en Egiptifche Oorlogengemengd. Seleukus

Nicator deer/le Koning over Syrien na Alexanders dood, en wel/ze uit het

Stamhnis der Seleuken hem gevolgd zyn, met hunne Daden en Oorlog'en,

onder veelerhande Rijk en Staat-verwißelingen. Antiochus'Epiphanes han

deld de _yoden feer wreed-aardig; Matthatias en na hemjg'n ó'oon judas

Machabeus , verlwfen de joden van der Syriers Dwingelandie: met een

onderße/e of deßelve _]udas ook te gelijk Vorll en Over-prieller geweiß ir.

Hirkanus binnen yerufalem van Antiochus Sedetes belegerd.- bdomiten ,

hoe en Iwanneer ook _loden-genomen geworden; en @eling der Propheten

daar op. Seelen der _leden wanneer opgekomen. Swaare tijden der joden

onder diEgiptifche Koning Ptolomeus Lathyrus. De Ил]! en Hooge-prie

fier Alexander Jannœus laat Soo voorname ~loden , over Oproer tegent

hem, binnen Ierufalem aan Kruilïen ‚Дат. Tygranus Koning van Arme

nien, in ’t Syri/eh Ry'k aangenomen, word van Pompejus de Groot over.

wonnen _, en byrien onder де КоотГсЬс Mogendheid als| een verwonnen

Landfehap gebragt, Tijd-tafel der Syrifche Stoel-befitting, met де voor

vallen onder dejelve tegen де Joden en Egiptenaren , fthemeragtig door

d’Oude Penningen verklaard; Pompejus geeft het Hooge-priellerdoní

aan Hirkanus endeMuuren vanjerufalemom ; fonder egter der_'ì'oden

Eigen-regeering jeer te kreuken. Of ~ludea te deje гуд waarlyk van de Ro

meinen ook tot een Provintiegemaakt is. ’t Eigen Burger-belluur deryoden ,

van den Roomfc'hen Gabinius mer/dijk befnoeid. Ariůob'ulus uit/yn ge:

vangenfehap verlo/l, valt in ludea, en poogd door hulp van M._ Lrauus

den Tempel te berooven. Alexander van Gabiniusgevangen. Antipater van

Cœfar over Iudea geßeld. Hirkanus word de Оогеп ajgefneden en na Par

then vervoerd. Herodes na Roomen gevlugt, word onverwagt Koning

over Judea verklaard ; en is in ’t beß'tten overdadig in Fragt, Wreed

en Bloed-dor/lig. Hoedanig h_y kan gefeid worden eenjode te zijn , en шлеп.

от h] van de jodenДм /èer gehaat was. Of in hem al: in een vreemdenl

Koning, de Scepter van Iudagefwe/zen is. Verval der Joodfche faaken'a

Herodes matigdßg het op en affetten der _]oodfche Hooge-priellers aan j

'waar in hemjommige der Room/ehe Bevelhebber: navolgen ,' blijvende ’t Prie.

ßerdom egter aan de Stamme Levi. Hoe en door welke blijken deJoodfch'e

.Politie zig nu tot den Ondergang haaße. Joodfche Kroone , hoedanig Drie'

Werf omgekeerd, en wat 'feekenen der Tijden, де komlle van den Mef

Лаз moe/ien voorgaan, (70.

‚С V

Volg-reeks der Heilige Hiílorien by de Goddelijke

Schrijvers, met den Ondergang der Períifche Mo

’ narhie heeft beginnen op te houden; en dat’er geene

` Onfeilbare Schrijvers lange na de Joodfche weder

` Ã .. f.; keering uit Babel, en ’t herilel des Tempels gevonden

worden: want nadien wy feet waarfchljnehjk geilen

hebben, dat Ezdras, verfeld met de Groote Synagoge, de laatlle handaan

  

Boeken im: de Heilige Boek-verfameling geleid heeft ; en dat fijn Tijd-genoot Ma

Nehemias

ophouden.

lachias , welke begonnen heeft te propheteeren, wanneer den Tempel
i en
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en Jerufalem onder de gefeide Mannen wederom opgebouwd wierd , de Непос—

Boek-rolle der Propheten voleindigd en opgefloten had; foo heeft het mgmt"

maakcn

verder toevoegen der Heilige Boeken federd die tijd, noodwendig in de ШНстде

Joodfche Kerke beginnen op_ te houden; en daar en zijn na die, tot op “сит“

. li'kcB _—

de Euangelifien en Apofielen, lgeene anderelonfeilbare gefchriften ge- kiwi‘s

fchreven , die de Kerk de agting” van Goddelijke Boeken heeft opgedra

gen: alhoewel daar noch verfcheide Griekfe , en ook mogelijk Latijnfche

Uit-trekfelen of korte Hillorifehe Aanteekeningen, van foinmige geleer- росте

de Joden gemaakt zijn , die van over feer lange tijd wel als' Half-heilige ,

doch egter ook alleen voor menfehelijke Hiltorien gehouden zijn , die en Арену:

haar nut hadden , om de agter-eenvolgende rigtdraad derjoodfche efehie

deniíl‘en, tot op de laater tijden en na by den Ondergang der Joodfche bruik. g

Republijk, te konnen nafporen. Waarom fy‘dan ook nooit onder den

Bundel der Heilig-goedgekeurde Boeken, maar als Apokryphe, Of niet

volllrekt geloofbare Schriften, aangenomen zijn; waar in de Chriflen‘

Kerk dejoodfehe billik is nagevolgd. En gelijk egter eenige defer Schriften

feer veel ligt ontrent de duiftere en verwarde tijden der Joden konnen

geven, welke daar federd d’ophouding der prophetien' tot kort op de

komíte van den Meflìas in de Goddelijke Hifiorie—boeken fchijnen open

gebleven te zijn 3 foo vindmen defelve wederom vervolgd ofanderdeels aan?,

gevuld ‚van denJoodfchen Hillorie-fchrijver Flaviusjofephus ‚ die defelve

ten miní’cen brengd tot de laatíte verflrojinge des Volks door de Romeinen.

Dus moetmen dan over de gewagmaaking die ons in de Heilige Boeken , aan- Тог ‚m j

gaande de Weereldlijke Heerfehappyen , en de Oorlogen, en feldfame ддггтде

Ор- en Ondergang der Monarchien voorkomd, aanmerken, dat defelve (10:33:00:

enkel en alleen daar in zijn aangeteekend 3 om dat haare wiffelvalligheden u."Ш“

dikmaal een grooten famenloop met den opbouw van Gods uitverkooren

Volk en Kerke gehad hebben: als welkers magtígcn Arm en Bloed-dor- dîäwcc' .

fiige poogingen de Goddelijke regtvaardigheid doorgaans gebruikt heeft , {бодает

om fijn Volk over veelerlei afvalligheden te tugtigen en in‘ Toom te hou- .

den; gelijk ons de volg-draad der Hebreeuwfche Kerkògefchiedenifl‘en ,

door alle de Rijk-verwilfclingen ,‘ aanwijfen fal._ Dus beginnen dan ook de

Heilige Schrijvers al kortr na de Sondvloed , als Wanneer de nieuwe be->

volking der Aarde noch in haare Kindsheid was, te fpreken van d’eerí’ce

Monarchie, die onder хмкоь in den Lande Sínear te Babel opgerigt

wierd , Genefis 10: lo.f alhoewel {у kort daar na een gantfche reeks van

Eeuwen overflaan, fonder aan de volgende Monarchen te gedenken; al

hoewelfe feer veele opmerkelijke dingen der Heilige Aards-vaderen , die
onder Ihaare Stadthouders en Vorí’cen in Egipten en elders , die ook Kod,

ningen in de Heilige Schrift genoemd worden, aanteekenen: dewijle die

Schriften alleenig voor Gods Volk ; dat is voor de Kerk , _waar in Mofes

eerí’celijk als een getrouw Dienítknegt uitgeblonken heeft , gefehreven zijn.

Gelijk mede defelve in veele Eeuwen, en onder de tijd dat Ifrael inE~

gipten was , met de Monarchien en ’t Weereldlijk Gebied, niets te doen

dden’. Doch in wat laater tijden ,j als wanneer Ifrael nu al _in Canaan

woonde, en de Monarchie van Babylonien en Áíïyrien,A federd dat de

Vorften van Sardanapalus ,_ Arbaces , Aí’cyages en andere om ’t Rijk lang

gevogten hadden, eindelijk onder Pul, Tiglat-pelefer, Sen'acherib , Me

rodach , de Groote Nebukadnezar , Evilmerodach en B‘elfazar , wederom

opgerigt fcheen’; en dat Ifrael verfeheidentlijk van defelve befprongen en

benauwd is geworden: fiet even daarom iffet, datinen in de Heilige Hi—

ílorie-boeken , wederom op een nieuw foodanig aan defelve gedagt vind ,
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als offe een grooten' famenloop met malkanderen hadden gehad. Dus Щек ’

dan van wegen de eerlle Oudheid der Tijden en diepe Ptilfwijgentheid der

Heilige Schrijvers, een dikke dniílzernis over de Heerfchappyen der Eer.

{te Monarchen ingekomen, diemen alleen uit fommige verwarde en twijf—

felagtige {chemeringen der Heidenl‘che gedenkcnifl‘en aan den dag bren—

gen, en niet dan onder veele onfekere giílingen , ordentlijk aan—een

ichakelen kan. En ten waare de reeks der laatere Monarchien, welke

ons by d’Heilige Schrijvers aan de hand gelaten is, eenig ligt en faamen—

hang van de voorige fcheen te ontleenen; men foude veele van de eer

í’te vertellingen , billik onder de Fabelen der eerfie Eeuwen mogen te Boek

fetten. Dus houdmen dan na het gemeen gevoelen voor valt , dat d’eer

Pre Monarchie , diemen d’Anyrifche en Babylonifche noemd , doorN IM

ROD opgerigt is, gelijk fnlks uit Genefis lo: хо. fchijnd te blijken,

allTer van hem gefeid word 5 Dat het beginfelfĳnes Rjjks was Babel СЭС.

namelijk, om dat hy geweldig begon te zijn op Aarden, en Babylon en

andere Steden die Moles daar opteld , bouwde. Doende defen mogelijk

door allerlei geweld, het menichelijk Gebied en de gantfche Regeering

aan fich alleen komen; en de Vaderlijke Heerfchappye, die fcderd

Noach van de Hoofden der Stamhuil‘en hadde afgehangen, te niet 100— _

en. Ten waare dat ymand met fommige Geleerde Mannen liever ge

loofde, dat fulks al eenige Eeuwen te vooren door andere Koningen voor

Nimrod , ingepalmd was. Want alhoewel Mofes de bouwing vande Ba

bylonifehe Stadt en Tooren in ’t volgende elfde kapittcl befchrijft, en>

fommige aanteekenen , dat gemelde Nimrod door een Stormwind onder

den Tooren dood gevallen is 5 egrer ontbrekender geene diedaarmeenen,

dat Nimrod doe ter tijd noch niet en is konnen gebooren zijn: {tellende

met eenige waarfchijnelijkheid dat den Tooren in de dagen van Peleg

begonnen is , of als hy nu even gebooren was, namelijk IOI jaar na de

Sondvloed. Invoegen defen Tooren niet onder Nimrods leef of Regeer—

rijd gebouwd fchijnd: Want gelijk op den Tooren-bouw de verfirojing

volgde, foo en hadde Nimrod de Mogendheid des Rijks te Babel niet

konnen inhouden, maar hy foude noodfaakelijk ook verí’troid geworden

zijn. Dus heeftmen dan veel eer te gelooven, dat hy naderhand dit ver

fioorde werk opgevat, en de Stadt Babylon tot een Hoofd—fladt van fijn

Rijk gemaakt heeft, ’t gene mogelijk eerft eenige honderd jaaren daar

na gebeurd is: ten zy dan dat d’ondememing van defen Tooren en de

eerí’te aanleg der Stadt Babel ook laater gefchied zy danmen gemeenlijk

Reid. Want om dat het {waar valt te denken , dat het menfchdom in detijd

van honderd jaaren na de Sondvloed foo feer fou vermeenigvuldigd geweeí’t

zijn , datfe foo een over-magtige Stadt en Tooren fouden konnen bouwen,

en dat de verwarring der Spraaken, volgens de Text der Lxx O‘vcrfet

ters , ecrit meer dan 500 jaaren na de Sondvloed elteld werd, als wan

neer Sem even gefiorven, en Noach al ruim 150 jaaren dood was, daar

om brengen ook eenige Geleerde Mannen noch verfcheide Koningen uit

d'oudílîe Schrijvers by, die in defe tull’chen-tíjd , namelijk federd de Sond

vloed , tot dat Nimrod of Ninus en Semiramis een Monarchie in Babel

en AíTyrien oprigte , het Weereldlijk Gebied in handen hebben gehad.

En om dat de Tijd-reekening defer Koningen feer wel met de Jaar—ree—

kening der Griekfe Bybel over-een-fiemd , daar uit wil ook d’Heer Vof.

fius een kragtig bewijs genomen hebben, dat de \Veereld foo veel ouder is ‚

danmen uit de Hebreeufche Boeken fchijnd te moeten afnemen. Dus meend

defen Geleerden Man , dat niet Nimrod, en na hem Ninus of liever

Af
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AiTur, Geneíìs lo: 11. den eerflen in ’t Afl‘yrifche Rijk geweeít is 5 maar

hy haald derfelver beginfel veel hooger op , en field uit Africanus , dat voor _seven K6

defelve lnoch Seven Chaldee’fche, en daar na noch Ses Arabii‘che Konin- "‘“gcnd‘c

ge'n j vier honderd en veertig »jaaren geregeerd hebben: namelijk defe on— ËLËÊËÍ'Ä‘Í'

del' de Chaldeen; V43;

I. EUECrìotfs die veele t’o'nr‘egt III. Ponu’s. ài. 'j

voor Nimrod nemen) heeft ge- IV. NECHUBE'S. 4.3. | яссгдЪсЬ

r‘egeerd 6. jaaren en 8. Maanden. V. Авшэ. _ 4.8. Haaren'. bcn"

II. CHOMASBOLUS 7Ljaare'n en6. VI. ONIBALLUS. ’ 4.o. l

Maanden. VII'. CH'INinwS. 4.5. j

Én clefe Koningen hebben te famen 2 25 Jaar en twee Maanden geregeerd.

Na hen hebben de Arabiers het Rijk van Babylonietì in handen gehad:

namelijk

als.

2.15.

440
11. . . . . . 4.o.

III. SI'sIMoRDACUS. 28.

Invoegen defer Gebied na d’Heer VÒIIius meening , geduurd heeft i 15’

jaarcn tot op Belus ofNimrod: welken Belus ook eenige voor de Soon van

Nimrod houden, den Koning der Afl‘yriers ‘, die de Arabiers verdreven 4’40.

hebbende, het Babylonifche Rijk vijflen-vijftig jaaren ingehad heeft; na ___5$«___„

wiens dood, eerfl: Ninus in fijn plaatfe fou gevolgd zijn; en dat’er a'lfoo 495

van Euechous d’eerfie Koning der Chaldeen , tot op Ninus of AfTur 4.95 .‘

jaaren moeten geteld worden. En dien volgende datmen het begin van het Rêígy'ifchc

Affyrifche Rijk Cera op het 631 jaar na de Sondvloed, dat is in ’t jaar ¿j?

der Schepping 2 88 7 brengen moet : ’t welk even honderdjaar. na het bouwen gomm

van den Babylonifchen Tooren, en de verllrojinge der Volken gefchiede,

die ondernomen wierd ontrentde tijd dat Phaleg gebooren wierd , gelijk de `

Heilige Schriftuure Volgens de Lxx klaar genoeg leerd. Doch andere liever тать.

de Hebreeuwfche Jaar-reekening volgende, meenen , dat de bouwingvan ÊÎËCÄÎÏÎÄ‘

Babel en haaren Tooren ,- veel nader aan de Sondvloed moet gebragt wor“ ¿ardem

den; en feggen daar toe, dat het geheel en al niet noodig eri was, dat

ter foo grooten meenigte van menfchen alsmen voorgeeft,‘ de hand aan bouwde.

leenden 5 dewijl het een werk fou zijn van lange tijd; _en een kleine be

volking der Aarde genoeg was , om ten minl’cen deneerílèn aanleg van een

Stadt te beginnen , en daar hun wooningen in te nemen , en foo een begin

van een Heerfchappye op te rigten; van waar [у naderhand vermeenigvul

digende, haare Volk-plantingen na andere geweí’cen konden uitfenden ,i en el—

ders nieuwe Steden bouwen. Doch het zy hoe het ook daar medemag gele—

gen zijn , eenige fchijnen egter uit de H. Hifiorie Genefis I 1. te mogen be

fluiten , datfe doe ter tijd noch maar in' Valleyenen in Tenten woonden; voerd:

 

I. MARDOCENTES heeft gere- IV. NADiAá'. 37. ’

geerd. 4.5. V. PARANNUS. 4.0.}Jaaren.

}Jaaren. VI. NARBONNADUS.25.

. cn haar toenemen bemerkende , daarom beraadflaagden een Stadt te wil- bom“?

len bouwen; alhoewel het niet volílrekt noodig fchijnd, datmenjuift daar Zì‘äîîbd

het gantfehe menfchelijk geílagt verflaat. Dus fou dan Babel en den ver- к?“ а
maarden Tooren feer wel van dit Volk begonnen, en na defl‘elÊ шёл-Но; c

ring eerPt verder opgebouwd , en alfoo het bîginfel van Nierds ofNinus тест"

Rijk en defe Monarchie geweeft konnen zijn ,‘ choon hy den eerften Grond

velter van die Stadt niet en was: gelijk immers veel Eeuwen na hem ‚ Ne- www“
bukadnezar durfde feggen д Is dutl niet het <groote Babel dat ik gebouwd "мы”

hebbe? fchoon' die Stadt mogelijk doe veel geringer was dan te vooren:

K ’ 2 want
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want fulken roem is den Grooten van ouds gemeen geweefi , en de Room

felle Keifers hebben felfs noch na het gcdurig afnemen van haare Мо

gendhcid, altijd voor Vermeerderaars de: куш, willen gehouden zijn.

En dewijl uit Genefis 1 1: vers 5. fchijnd te blijken, dat’er maar een ge

deelte des Volks, namelijk, De Kinderen der Menfç/aen, dat zijn de on

geloovige, die al van die tijd aan niet tot Gods Volk ofKerke en behoor

den, defe Stadt en Tooren begonden te bouwen; foo meenen fommige

niet onwaarfchijnelijk , dat veele niet in defen bouw hebben toegel’temd 5

als namelijk niet de Kinderen van Sem, die daarom ook niet verllroid;

noch de fuiverheid van haare Moeder-taule verlooren hebben 5 alswe

vooren breed genoeg hebben aangewefen. Dus konnen dan wel de Kin

deren der Menfchen tegen ’t Ooíl‘en in de leegte van Sinear opgetogen

zijn, om datfe uit trotsheid haar felven van Gods Volk affcheiden wil

den ; doch andere in haare Landpalen gebleven en Steden gebouwd en be

woond hebben. Ja‘ dat’er ook voor de Sondvloed eenige manieren van Steden

ofBuurtfchappen van behuifingen geweefi zijn , is uit de Stadt die Kain bou

de Genefis 4.: 1 7. genoegfaam openbaar. In welke hy van fijne Nakomelin

gen ongetwiijeld tot op de Sondvloed eenigerwijfe falnagevolgd zijn. Soo

dat Babel geenfinds d’eerí’te Stadt en moet gehouden worden 3 alhoewel

Mofes ons die, om het opmetklijk voorval van de verlttojíng der Vol

ken, die daar op onder de Kinderen der Menfehen gevolgdis , foodaníg

fchijnd te befchrijven. Want Noachs Nakomelingen konnen eenige over—

geblevene Gebouwen,‘ die voor de Sondvloed waaren, weder opgeted en

tot bewooninge bequaam gemaakt en ingenomen hebben: alhoewel de mee

{te waarfchijnelijk door den Vloed overhoop gefmeten enweg gefpoeld zijn

geworden; waar door het woonen in Tenten en ligt verplaatfelijke Hutten

den Aards-vaderen lange gemeen geweeí’t is. Doch indien men dejaar-tecke

ning der Lxx Overfetters volgd ,’ en field dat Abraham kort na het begin van

Ninus Regeeting gebooren is 3 loo fahnen niet alleen meenigte Steden by
де Chaldcen ,- maar ook veele der Canaanefche en andere Volkenl haalt

ontdekt vinden; die dan of ten deele voor de Sondvloed, of in dien tijd

van 630 jaaren, die tuffchen де Sondvloed en de AíTyrifche Monarchie

onder Nimrod te Babel opgerigt of betiteld, verloopen zijn, van nieuws

konnen gebouwd zijn. Mofes derfelver grondvelling iig foo veel te min

‘Warm der aantrekkende ,a als defelve meer behoord tot de Kinderen der Men—

Moles de

(zaken van

de Godde—

looft: Linie

fig minder

aantrekt.

Ñimrod`

waar van

mogelijk

foo ge—

nocmd.

fchen , dat is niet tot de Kerke, maar tot die, die fig van de Soonen Gods

hadden afgefcheiden, God verlaten en nu al een Heidendom haddenop-‘

gerigt 5 als in de Goddelijke Roeping van Abraham, die het Afgodifche

Ut der Chaldeen verliet ,- Genefis 12. все. te fien is. Infonderheid wanneer`

men daat mede de geflagten‘van Noachs drie Soonen, en de bevolking der

Aarde door derfelver Nakomelingen Genefis 10. aandagtelijk overweegd : al

hoewelmen met fommige fou konnen aanmerken, dat het Sondige geflagt

van Cham veel eer fijn Rijk en bewoonde Steden heeft gehad ,'~ dan die

van Sem of Japhet, die een wijle tijd in‘ Tenten gewoond hebben. Soo

dat , fchoon Nimrod de Soone van Cus by Mofes befchreven word , als

een die het eerl’te Rijk opgerigt heeft, men fulks niet onvoegfaam foo

Íbu konnen opnemen, dat hy de eerfte was , welke uit de Goddeloofe

Linie in die tijden over het Volk Gods foodanig met geweld heeft begin

nen te heerfchen , vers 8. Gelijk hy ook mogelijk daarom NIMROD , dat

is een Wedeîfianmgen, genaamd is geworden. Waarom ook eenige hier

den eerllen ‘frap tot den Muur des Affchcidfels willen gelleld hebben:

in welke de Belofte alleen bepaald word tot de Heilige Linie van Sem ,

‘. met
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met uitfluiting van japhet en Canaan , die meer en meerafweken en fig tot

Fabelen en Atgoderyen begaven. Konnende alfoo egter voordefen Nimrod ‘,

_ de boven-genoemde dertien Koningen ongemoeid Moles verhaal genoegfaam

toegeítaan worden , wanneermen namelijk, den aanvang van dit Kijk foo

veel ouder {leld als de Hebreeuwfehe Boeken l’tellen. Dus heeftdan Nim

rod het Rijk door geweld en lill , en foo eenigemeenen , onder fchijn van

'de Vaderlijke Godsdiení’t voor te {taan , een Nieuwe beginnen inte voeren ,

en de Stadt Babylon in den Lande Smear t’eenemaal heerlijk beginnen op te

bouwen , na datfe nu al lange door de verwarringe der Spraaken en ver

ilrojinge des Volks t’onder gebleven was. Gelijk OOk uit Genefis lo: Io’.

gefien word , dat hy meer Steden bouwde ofverheerlijkte , en aan fijn Alleen

_ heerfching vaít maakte. Ja hy word van fommige ook gefcgd Ninive ge.

bouwd te hebben: want alfoo willen eenige vers 11. overgefet hebben; Gm‘fiä _

namelijk , dat Nimrod van Babylonien is voortgegaan tot Ати- ‚ dat is Af

fyrien, en heeft aldaar ook Nmive gebouwd, die noemende na lijnen linges;

Soone Nmus; alhoewel het aan veele duííter blijft,‘ of onder dien Ninus, m"

welke by d’Heidenfche Schrijvers de bouwing van ’t overgroote Ninive

toegefchreven word, Nimrod felfs niet en moet verflaan worden; En e

lijk’er vers 1 I. en 12‘. noch andere Steden genoemd worden dien hy {oude

gebouwd hebben,’ foo meenen fommige hier uit te befluiten , dat Nim

rod hier door twee Rijken te gelijk opgerigt en beheerf’t heeft: namelijk

dat vari de Chaldeen te Babel, en dat van Afl‘yrien te Ninive. En dat waarom

het hier van daan voortgekomen is , dat defe Monarchie fomtijds genoemd Йемен

word de плут-ы ,' dewijl dat’er verfcheide Monarchen haare Hof—houdin „Тёщ

en Zetel binnen Ninlve gehad hebben: en fomtijds wederom de Babyloni- Ё“; *ä*
fi/ae , om dat het begin en einde haarer Hof-houdinge in Babel geweefi is. Die bälhncìrci‘;

dan ook om geen andere reden dikmaal de Chaldeefihe Monarchie genoemd эстет!

word,‘ als om dat Babel in” Chaldea’ gelegen was. En gelijk defe Monar- Word'

Chic lang in ’t Afgodifche geflagte van Cham geblevenjs , foo iíTe egter daar De Мс

na ook tot de Nakomelingen van Sem en’Japhet overgegaan 5 namelijk wan

neer de Monarchie aan de Meden en Perlen quam: Zijnde de ecrite uit magre

Japhet, Genefis 1o: 2. en de laatfte uit Sem: als uit vers 22. afte nemen Tc"

is. Doch de Nakomelingen japhets , die uit de Meden Regeerden , heb

ben de Monarchie {eer haalt aan Sems Nakomelingen overgegeven, na- komen“

mclijk aan Cyrus den Perfiaan 5 alswe op fijn tijd niet vergeten fullen aan ЁЁЕЪ'ЁД‘,„

te teekenen. Gelijkwe ook hier noch in agt te nemen hebben , dat de twee Рит"

laaxíte Monarchien , namelijk de Griekfe en Romeinfche , tot op de kom- gegaan'

’fte van den Meflias , alleen gebleven isaan de Nakomelingen vanjaphet;

’t gene door Gods Voorfienigheid een middel is geweef’t, dat van haarde ming от

Griekfe Taal, die de Taale der Eilanden was, en de Taale des Nieu— ЁЪЗЁЁЁ

wen Тefiaments foude zijn, aan ’t uitdyen is geraakt, en Japhet alfoo ¿C? M311"

eindelijk mogte uitgebreid worden , om te woonen in de Tenten van Sem,

gelijk Noach over de Nakomelingen van Japhet (affchaduwende dat de dcrHsidäÎ

Japhetiten eerl’t tot de gemeenfchapder Kerke fouden geroepen worden) 22:33“

voorfegd hadde, Genefis 9: 27. Gelijk ook de Eilanders, van welk E- Prophetic

faias kap. 4.2: 4.. fegd, datfe de Wet van Chrifius eerll: [ouden aanne

men, Nakomelingen van japhet zijn geweell. En alhoewel d’Affyrifche dCtNoaChì

Monarchie een lange reeks van Eeuwen geduurd heeft; en datfe van Чет“

Nimrods tijden tot op Sardanapalus wel 39 of meer Koningen heeft e— N7'

had , egter vindenwe geene van alle die in de Heilige Boeken vermaard;

dan lange na die tijden , eenen SalmanaíTer en Senacherib by de Afl‘yriers , en

Nebukadnezar en Belfazar onder de Babyloniers; niet tegení’taande dat
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’ federd de Monarchie onder de Vorí’ten van der verwijfden Sardanapalus

feer vervallen was , en fijne Stadthouders Arbaces , Allyagas en Belochus

om ’t Gebied en de {chatten van ’t Rijk vogten 3 korts daar na van Pul

en Tiglat-Pelezer, als Koningen van AíTyrien en Babel, gewag gemaakt

word 5 alswe aanfionds in haare reeks fullen ontwaar worden. Onder wel

ke laatere Monarchen ook aldereerít de Hebreen en Joden , om veeler

fonden en afvalligheden in ’t Land Canaan begaan , byfonderlijk geilraft

en befogt zijn geworden. Soo datwe daar in klaarlijk konnen lien, dat,

gelijkwe gefeid hebben, de meeí’ce dingen die Ons van de Aardfche Mo

narchien by de Heilige Schrijvers nagelaten zijn , enkelijk en alleen ver-l

haald worden , voor loo veel fy behooren tot den famenloop van de Hilto

rie der Kerke en wedervaren- van Gods Volk; en geenfinds om ons de

Oorlogen, en ’t Op- en Ondergaan der Heidenfche Monarchien felfs

daar in nauwkeurig voor oogen te [tellen: alhoewelmen daar in ook veele

Staatkundige lefl‘en en leerfame voorbeelden, die de regtvaardigheid Gods

grondvelten , aan te merken heeft. Hier uit Щеп dan noodwendig voort

geí’coven, datmen feer veele gefchiedeniffen, die by de Heilige Hiůorie

fchrijvers overgeílagen zijn, uit de aangeteekende Erfgerugten der Hei

denfehe Schrijvers onder de Grieken en Latijnen haalen moet: fchoon

datwe daar in veelfinds ontwaar worden, datfe onder een gefladige byvoeging

van fabelen en verfieringen voortgeplant zijn. In welker nafpormg men

ook de faaken te mets foo ver van de waarheid afgewilleld fier, darmen

vaak d’eene vertelling in d’andere herfchapen vind. Gelijkmen met de voor'

beelden der dingen die fy te mets met de verhaalingen der Heilige Schrij

vers, gelijkelijk hebben aangeteekend , genoegfaam bewijfen kan. Sier Ta—

citus , удивит en andere, die fomtijds van dejoodfche faaken oordeelen

als een Blinde van de Koleuren. Dus iíTet dan ook wel te vermoeden,

dat het alleen hier van daan ingekomen is, dat felfs veele der Oudí’re en

belle Griekfe Schrijvers, de vermaarde Steden, Ninive en Babel, verwar

delijk onder cen gemengd hebben: welke vermenging na d’l—leer Voílìus

meening, hier uit ontílaan is, dat de meeíìe Grieken, wanneer Ninive

van Nebukadnezar en Cyaxar gefloopt lag, geen andere Hooftfiadt van

Afl‘yrien, dan Babylon hebben erkend: waanende daar by, dat NIN Us

(dat is мяте) niet ‚de naam van een Stadt , maar van een Koning was;

en dat de Stadt Ninus voor geen ander als Babylon moeů gehouden wor

den. Doch het is bekend genoeg uit Genefis Io: п. dat niet Nmus,

maar Assun defe Stadt gebouwd heeft: waarom Schaliger ook niet qua

lijk geoordeeld heeft, dat’er geen, Koning van dien naam geweefl; is,

noch dat niet NINUS, maar AssUR de Egte Man van SEMIRAMIS ge

weelt is. En indien ’t al waar is , fegd defelve Geleerde Man ,- dat Allin“

niet de naam van een Man, maar van een IVolk in de Heilige Schrift-uur

is д foo fal egter de {aak gelijk uitkomen: want Ninive beduid waarlijk

een Huis of Wooning by de Oude Hebreen; gelijk fy ’t felfs verklaren.

En hier van daan is dan ook die algemeene leugen voortgekomen, dat

Semiramis Babylon fou gebouwd hebben, ofte dat fy die Stadt met foo

overvloedig veele Toorens en andere grootfe Bouw-pralen, van fekere

hangende Hooven , door ongelooflijke kollen foude verbeterd hebben;

waar in Berofus de Grieken opentlijk befpot heeft. En gelijk’er groot ge

fchil over den Stigter van dufdanige Bouwgevaarten by d’oude en nieuwe

Schrijvers is, foo Iietrnen ook dat de Printverbeeldingen diemen daar van

bedenkt , dat is alsmen feid , uit de Geeft na ’t leven voortbrengd , ten aanfien

van денек: Stands-gelegenthcid niet alleen gantfch onfekcr zijn, maar dat ocâk

" ’ e
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de Uitgevers daar van haar felven niet en verfiaan: want daarfe het felve

Hof-gebouw in de grondvlakte der Stadt Babel aan geen zijde over den

Euphrat plaatfen ; daar verbeeldenfe het felve in de eigentlijke Gebouw

a-f-beelding aan dees zijde der Riviere 5 als te lien is by Kircherus in fijn Boek

van Babels Tooren op het 52 en 5 8 Blad. ’t Gene waarlijkmet а1 te kleinen

omiigtigheid nieuwlijks in de aanteekeningen op (Eintus Curtius, van

een geleerd Man uitgegeven, nagevolgd is. Gelijk dan ook defe Semira

mis i'elfs alle dufdanige getuigeniflen heeft fchijnen te willen wraaken;

wanneerfe onder in den Voet-fial van haar eigen Pronkbeeld, fignoemd, En mkg

niet een Koninginne van Babel, maar van Nimm, dat is Ninive, fiel— ¿vorher

lende: IK DIE OVER NrNUs REGEERE. Waar van de reí’te by Polye—

nus in lijn viii. Boek te vinden is. En alhoewel dit Opfchrift klaar ge— Ĳmìsbc‘

noeg is, nochtans hebben de laatere Grieken dit niet van de Stadt , maar "n‘gd‘

van de Koning Ninus verfiaan; over wien fy waanden {dat Semiramis

heerfchte. Invoegen het te vermoeden is, dat ook hier uit fabelagtig

voort-gefeid is, dat Nimrs van Semiramis om den hals gebragt is. Gelijk

d’Heer Voflìus Iig ook niet weinig verwonderd , dat feker geleerd Man , in

fijn deftige aanmerkingen over dien Schrijver uitgeven ‚meend,datmenindit Andere _

Opfchrift moet lefen; IK DIE NA NINUs REGEERE. Doch men behoor

de meer geloof aan de getuigenis te geven van Ifidorus Characcenus, ge— „пуд:

booren te Sufan aan den l'erfìfchen Inham, als die met groote geloof дыши

. . .. - - ~. ‚. OOFQC ГС—

waardigheid fchrijft, dat het Pronkbeeld van Semrrarms te lijnen tijde дед.“

noch in wefen was. De vermaarde Suidas is al mede de dwaaling der Ou- owning

de Grieken nagewandeld , feggende, dat Nmus van Semiramis is BABY- “ИШЬ“

LON genoemd geworden. En gelijk d’een dwaaling d’ander voortbrengd ,

foo hebben fommige -gcfchreven, dat Ninive aan den Euphrat gelegen тгзпдд

heeft 5 waar toe ielfs de groote ‘Diodorus Siculus tot aller verwonde- Фат“

ring vervallen is. Gelijk Athanafius Kircherus defelve ook gantfch qualijk 11mm“
Ninivc

foodanig gelegen, in fijn Boek van den Babylonifchen Tooren-bouw ver- danu

j beeld. Doch dat eenige Ninive aan de Tiger-vloed, andere aan de Ri- Pl‘mg‘k'

_ _ _ ì ven heeft.
viere Lycus plaatfen 3 daar in moetmen geen verfchil foeken, want beide D

hebben fy de waarheid gefeid: nadien die groote omtrek der Stadt de

gantfche grondvlakte beflagen heeft , die tuflchen den Tigrisen den Lycus Isîf‘mísgî

gelegen heeft. Men kan dan waarlijk van niemand de Stands-gelegentheid ËÎ’IÄÊÍÌÎÍ‘W,

defer Stadt ‚ beter af-eifchen dan van Ptolomeus , die de felve aan den Tiger

vloed {leid 3 ontrent vijftig duifend fchreden van die plaats alwaar de Ly—

cus met de Tyger vereenigd. Doch nadien hy de kronkel of kromme

loop van de Lycus niet en heeft aangeteekend, maar iig vernoegd heeft

met de Fonteinen , en de plaatfe daar d’eene {l1-oom dandere aandoed,

aan te wijfen , foo kanmen uit hem de hocgrootheid der Stadt, met haare

Voorfleden niet net bepalen. Maar indien defe Rivier meer regt uit dan

krom loopt, foo fullen wy de tuffehen-ruimtc van bei de Oevers ontrent

van Veertig of Vijf-en-veertig duifend fchreden vinden. Nu_ifl‘et bekend,

dat de Voor-(leden van feer groote en magtige Steden , veellinds by na

foo veel plaats beflaan , als ’t gene binnen de Muurcn befloten is; Ja de—

felve te mets noch overtreffen. En dewijl dan Ninive binnen de Muuren сквид

honderd en vijftig fladien lang geweefl is, en tufl‘chen de genoemde twee ‘—

Rivieren in gelegen heeft; foo en Щеп niet geheel ongelooflijk dat haare mĳn:

Voorlleden niet alleen tot aan de Oevers van beide Rivieren uitgedegen Nini"

zijn geweeft , maar datfe ook over dei-felver boorden hebben geitrekt ge

legen. Doeh foo ymand de lcngde defer Stadt, egter niet op dufdanigen

wijfe wil aangemerkt hebben, en meend datmen met meerder welroeg—

faam
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faamheid haar eigene uitflrekking freld van de Tigris boord tot derfelver

famenvlocjing met de Lycus op de ruimte van vijftig duifend fchreden ,

als Ptolomeus fteld, foo fullen wy feer gemakkelijk een Reife van drie

\ dagen vinden, als by den Propheet ~lonas gefeid word, kap. 3. vers 3.

2— Еп het en fal geheel niet noodig zijn , datmen de woorden aldaar op den

,1_ :P' omloop der Stadt pail. Gelijk het ook waarfchijnelijk fal zijn , dat Arifloteles

‘m MCH“ (die babylon ook gantfch qualijk voor Ninive hield) verhaald dat als de

'mima' Stadt ingenomen wierd , de Burgerfchap in ’t afgelegentíìe deelderfelve niet

voor den Derdendag en wiften datfe ingenomen was : alhoewel mogelijk van

den Propheetjeremias op Babels grootheid geilen word , als h'y kap. 5 1. vers

3 I, fpreekt van de Loopers ofBoodfchappers die ’t Innemen van Babel ver

kondigen fouden. En gelijk’er feer dikwils aan de overgroote omtrek van

Plinius, Babylon by de Schrijvers gedagt word 5 en Plinius infonderheid daar dap

per van heeft opgefneen; foo moetmen hier wel aanmerken , dat h He

т Bibel rodotus volgende, feer gedwaald heeft, en dat hy , gelijk d’Heer Voñius

“жжем fraai heeft aangemerkt; de maare der Stads-muuren van Ninive, en niet

ёап Nimve van Babel, die hy nochtans voorgeeft, gelleld heeft. Doch foo hy had

”251133 konnen ruilen in de omtrek welke Ctelias daar aan heeft toegepalt, hy
gc, ` fonde wel gefien hebben dat Roomen biimen fijn Muuren, by na een

kiff-$6321" fesde deel grooter dan Babylon geweeil, is. Alhoewel niet feker kan gefeid

1118811@ worden, of Babylon ten tijde van Ctefias wel foo groot gewecft is als te

“5 шт“ vooren 3 gelijk het ook niet al te feker is , offe дань onder Nebukadnezar

grooter is geweelt, fchoon hy op íijn vermeerdering ilofte 5 alswe hier

vooren hebben aangemerkt. Doch wanneer wy Ninive , foo ver de Stadt'

met Muuren omvat was , met de grondvlakte van ’t Oude Roomenverge.

Ninivc lijken , namelijk foo als die met Muurenenden Tyber-{troombefloten was ;

foo falmenfe bevinden van x1 ,à Deelen ; waar van Roomen viii Deelen

imac Коо— gehad heeft: hoe veel dan Ninive grooter dan Reomenis geweeíl. Maar

Ёж? indien wy Rellen , dat haare Voorlteden die van Koomen gelijk geweell:

zijn, foo meend d’I-leer Voilius, darmen niet miífen en fou, alwaar ’t

darmen Ninive ten minilen het derde part grooter dan Roomen agte ge

weeft te zijn. En egter iil`e met de Glorie der Weereld foo t’eenemaalon~

dergegaan , darmen twijffeld of haare voetfpeuren wel meer te vinden zijn.

¿ggg? Alhoewel Kircherus de uitgeßrcktheid defer Stadt, uit de Oog-getuige

groom niilen van fommige Reiiigers (die daar van overvloedig veele Puinhoo

агат; pen en Muuragien feggen ontdekt te hebben) meend te konnen aanwijfen.

seien, Maar niet tegenflaande men by de Schrijvers der Egiptifche Oudheden

en andere, van fommige feer groote Steden gewag gemaakt vind, en

dat’er thans noch ‘eenige overgroote gevonden worden д nochtans en fietmen

onder die geene foo groot als Ninive. En gelijk by den Propheet met

waaruit een ongemeene fpreekwijfe, van defe Stadt gefeid word, Ninifve was'

desfihfii- een ¿l oote Stadt Gods, ‘van drie dagen rei/èn: of gelijk in> ’t Chaldeefch

Íiîîpjfgct Ilaat д Een groote от: voor den Heere: alfoo hebben fig ook de Uitleg

Jonaskap. gers feer gepijnigd , om de grootte defer Stadt wel te verklaren: waar van

het dan ook is voortgekomen, dat fy de Drie-daagfe door-reife van Jo

rehcidem- nas , feer verfcheidentlijk hebben verklaard: want lommige nemen, als.

ЕЩЁ?" we terflond feiden, voor de Drie-daagfe reife den Omloop der Stadt: en

andere willen, darmen in' Drie dagen alle de ftraatcn en wegen der Stadt

befoeken en doorwandelen kondc: doch? defe miífen feer , nadienmen lig

relijk drie dagen kan ’t foek maaken met de Stadt Koomen door te loo

pen; welkers omtrek men nochtans in fes Uuren begaan kan. Ook en

kanmcn de gefeide Drie-daagfe reife geenfuids veritaan van de reife die

daar.
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daar lag van de Syrifehe Zee af, daar jonas van den Viftli te Land ge

worpen wierd , tot Ninive toe 5 nadien de Phenieifche f’trand ontrent ne

gen honderd Italiaanfche Mijlen van Ninive afgelegen is. Waar ontrent

de Rabbinen ook eenige viefe gedagten voortgebragt hebben: leggende ,

dat jonas ontrent den Oever van de Roode ofErythrœfehe Zee uitgewor.

pen is, op dat hy foo veel nader aanBabylonien fou zijn ; ’t geen wy voor

onnutte klap houden: want nadien de Bhenicifche en Erytrœfche Zee,

ten opíigt van de Griekfe woorden even eens luiden , en ly de kragt der

felve niet gevat hebben; foo en moetmen haar die dwaalinge , van wegen

haar gewoonelijke onwetendheid, niet euvel afnemen. Te fekerder zijn

Wy hier in, om dat alle defe meeningen ook vlak tegen den Text aan

loopen ; daar gefeid word: En 702144 begon т de Stadt te <gaan een Dag

reife Invoegen datmen de Drie-daagle reife moet verflaan , van den tijd

J'oodfehc

gedagten

over lona:

reife na ’

Ninivc.

Dat de

Drie-daag

Гс reife der

Stad: Nini

ve tot de

hoegroot

diemen aan de lengde der weg verfpillen moeít, met de Stadt regt door heid‘derfel

te gaan en afte meten. Hoedanig hy foo dadelijk‘gefeid word , van lijn eer—

fie intrede af, een dag—reife gevorderd te hebben; De Stadt ingaande ёж. En

foo regt uitgaande defelve in drie dagen heeft doorgereiit. Namelijk in

de middellijnige vlakte van ’t geleg der Stadt regt midden door te gaan.

Gelijk Rabbi Ralbag wel en duidelijk genoeg fegd: .Nima/e was een ò'tadt

drie dagen rezfin groot om ’t een einde tot het ander. ’t Welk feer wel

over—eení’temd , met het gene fommige van de ‚Form en Standsgelegent

heid defer Stadt hebben opgeviit. Dus houdmen dan, dat Ninive een

Stadt was , door verfeheide itraaten en wijken afgedeeld , in welkers voor—

naame deel twee over-grootfe firaaten in de lengde en breedte doorgaan

de , den aanloop _ tot de voornaamfle Gebouwen en Paleifen verfchaften; al

waar voornamelijk de Hof—houding des Konings , en de wooningen der

Groote Heeren waaren: even gelijkmen te Koomen die lange ítraat, in

welke de voornaamfte Schouwfpeelen der Stadt waaren , en de Intrede

der Gefanten en Prince-n met pragt plagten te gefchieden 5 daarom CUR

sus , dat is Loop, genoemd wierd , om dat defelve als den doorloop en

toegang tot de gefeide plaatfen was ; hoedanig in meer Steden gefien is.

En dus meendmen dat ook is geweeft de groote {haat in de Stadt Nini

vc van drie dag-reife; deelende de Stadt in twee deelen; waar langs Io

nas, als den voornaamflzen weg der Stadt, gefeid word, een dag-reife

ingegaan te zijn, om den Niniviten de bekeeringe te prediken 5 van waar

het gerugte (gelijk gemeenlijk wonderlijk—voor-komende dingen en nieu

we tijdingen, eenigiinds voor-uit loopen) ligtelijk en inderhaai‘t in ’t Hof

en tot den Koning van Ninive is konnen komen, gelijk’er in de Heilige

Hiltorie aangeteekend word. Hoedanige gedagten Wy eenigfinds met

meerder vaíhgheid fehijnen te konnen beveiligen, wanneer wy het hier de

moeite waard agten , de Standsgelegentheid defer overmatige groote Stadt

in haar grondvlakte , na de belle meeninge fommiger geleerde Mannen

ontworpen, te willen infien: want daar uit falmen derfelver lengde en

breedte, alhoewelfe vierkantig gefirekt leid, na defe volgende waarne

ming grootdeels gereguleerd vinden. Aanmerkt dan in dit Print-Tafereel ,

dat de lange zijde met A. geteekend , volgens Diodoms Siculus is lang

geweefl: 150 fladien, dat is 18750 fchreden, yder Pradie op 125 fehreden

gefield. Derlialven konnen 18750 fchreden , door duifend gedeeld, 18

Mijlen en 750 fchreden uitleveren.- Aanmerkt vorder dat de kleine zijde

der Stadt met B. aangewefen , volgens den felven Schrijver geweeí’t is 90

Íladien , dat is I 1250 fchreden of I I Mijlen, die te famen gebragt met

de lange‘ zijde A. fal Ninive 4.80 fladien in haaren omloop geweeit zijn:

L l welke

vc behoord.

Waar

filn‘jnclijke

befchrĳ‘

v1 ng van

Ninive.‘

En uit dc

Heilige Hi‘

(lorie op

о

150.

lag.

750. ‚

300. 

_igo.

18750.
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De hoc

grootheid

der Stadt

Ninive

Мстит—

dig ont

worpen.

Waarom

Ninive een

Stadt Gods

in de Heili

ge Schrift

genoemd

word.

Píìl. 36: 7.

en 68: I 6.

en 10+: x6.

Germ 3:10.

1 Kron. n.:

az. ôte.

Ni nive

hoch over

vloedig in

Tooren

gebouwen

зет/сей.

Duifler

heid en on

fekerheid

in de Ecrite

Heerfchap

русл der

Weercld.

welke met malkander tot eenen inhoud vermenigvuldigd zijnde , een стопа:

vlakte van 198 Mijlen uitleverd ; eenige kleenigheden uitgefonderd. Waar

uit blijkt, dat Ninive niet alleen een groote, maar ongetwijfi‘eld de alder

grootlte Stadt der Weereld is geweeít; en дань ten dien opfigre ook

daarom in de Heilige Schrift genoemd word, Een Groote Маш Gods.

Met hoedanigen grootfen bynaam , de Hebreen gewoon zijn doorgaans

de grootíle en uititekenfte dingen te noemen: gelijk de Bergen Gods, de

Boomen of Cederen de: Heeren (И. meeil altijd in de Heilige Schriften

de Groozyìe' Bergen , en de Hoog/ie Boomen te kennen geven. Dus heeft dan

Ninive een groot link van het Landfchap Afl‘yrien binnen haare Muuren

befloten; behalven noch haar feer groote Voorfieden , waar vanwe boven

alreede gefproken hebben. Doch dat Kircherus fegcl, dat defe VOOI‘ÍÌCÀ

den van den Euphrat af, dwars door Mefopotamien tot aan Ninive gereikt

hebben 5 Ja datie Iig ook over den Tyger-vloed, aan welk Ninive lag,

tot aan de Grenfen van Meden en Elymas heeft uitgefirekt ‚ daarin fchijnd

hy eeniglînds de dwaaling van Diodorus Siculus gevolgd te zijn; alswe

uit de boven aangehaalde reden van d’I-leer Voflius zijn ontwaar gewor.

den. Doch d’overgrootheid defer Stadt, fal ons te min ongeloofbaar zijn ,

wanneermen aanmerkt dat Cteiìas by Sabellicus verhaald, dat Ninus heel

Alien te faamen prefie om Ninive te bouwen. Defelve dwong d’Afl‘yricrs

daar te woonen 5 en gaf aan alle andere Natien vryheid. Uit gemelde Dio

dorus en Strabo verneemdmen , dat de Stadt doorwaterd wierd van fommige

Beken die uit de Tiger-vloed met Gragten door de Stadt vloeiden 5 hoe—

danige mogelijk íig elders in de Lycus-itroom ontlal’t hebben. Men ge

tuigd ook, dat’er 1500 Tooren-gebouweningeweeí’t zijn; namelijk, foo

die ten deele op de Stadts Muuren als door de Stadt en aan de Pronk—’

gebouwen, en mogelijk ook wel in de Voorfieden wierden gefien: want

foo {у alle op de Stads-Muuren hebben gebouwd geweelt, loo hebbenfe

volgens onfen 0verflag, flegts 32 voeten van den anderen konnen fiaan ,‘

dat niet geloofbar is. ‚En dit agtenwe meer dan ruim genoeg gefproken

te zijn van Ninive de Groote Stadt Gods: tot welkwe die van de Stadt

Babylon niet verder fullen ophaalen 5 want wy hebben daar van alreede

genoeg gefeid, om ons te doen bemerken, darmen van wegen ‘de Oud

heid der dingen en onfekere giflingen, felfs der belle Griekfe Schrijvers,‘

niet a1 te klaar door alle die bedeemí’teringen kan heenen lien, en datwe na A

de waarheid veeler Oude geheugeniílen als in den donker moeten om!

tailen: fulks dat felfs de welentlijkflze dingen, welke wy noch met eenige

{сыр van waarheid, aangaande de Ecrite Monarchie der Weereld, enI

de lange reeks van haare Rijks-befitters , aangeteekend vinden, meeí‘tlau‘

tere giílingen zijn, die eerí’relijk een wijlop het Erfgerugt , veele Eeuwen

voortgeplant, naderhand by de Schrijvers als waate en fekere Hillorien,

verfcheidentlijk aangeteekend zijn. En hier kan het dan ook vandaan ge

komen zijn , dat foo dikwils in de naamen der Aal-oude Koningen en

andere vermaarde Mannen gemil’t ,- en d’een voor d’ander , Ia Godenvoor

menfchen , en menfchen voor Goden genomen zijn. Aldus is N IMROD ‚

de Soon van Cus, Genefis 10: 8, 10.- waarfchijnelijk BELUS en ook Sa

TURNUsby fommige Heidenen genoemd. Doch andere hebben Belus de

Soon van Nimrod en Rhea gelteld. Ook fchrijftmen opentlijk vanNim

rod, dat hy door een í’torm-wind onder den Tooren van Babel dood ge-v

vallen is, als hy ontrent 56 Jaar geregeerd had. ’t Gene met fommiger

gevoelen eeniglinds over-een-ltemd , alfl'e meenen, dat gemelden T00—

ren niet onder het bouwen , maar na dat fy lange volbouwd gel’taan lâad ,

oor
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door de hand Gods verwoel’t is. ’t Gene niet feer aannemelijk is, en ook

eenigfinds tegen de Heilige Text fchijn’d aan te loopen. Defe Nimrod

dan omgekomen zijnde, is hy na ’t gemeen gevoelen gevolgd van Ninus;

alhoewel Juí’tinus defen Ninus voor den ecrite ůigter der AíTyrifche Mo

narchie houd. Ook hebbenwe alreede gefeid , dat hem de bouwing der

Stadt Ninive toegefchreven word, fchoonmen volgens de Heilige ‘Гехс
d’eer daar van aan AfTur fchuldig is. Ten zy datmen liever daar verfiaan

wil, dat Nimrod uit het Land Sinear is uitgegaan na Afl‘yrien,’ en aldaar

de Stadt Ninive gebouwd heeft: invoegen daar niet eenen K0ning,maar

het Volk of het Land moet verfiaan worden; alsWe aanfionds hebben

aangemerkt. Men getuigd vo0rts van defen Ninus, dat hy een Leger had

‘ van 1700000 Menfchen, en 10600 Wagens. Gelijk hy ook een groot

gedeelte van Afien , en Zoroafter den vinder der Tooverkonfi en Koning

der Baârianen bemagtigd heeft: doch felfs eindelijk van fijn Vrouw, de

beroemde SEMIRAMIS , met liítigheid om den hals gebragt is 5 alhoewel

het eenige voor een Fabel houden;l waar van wy den oorfprong nu al

hebben aangewefen. Gelijk ook veele niet Ninus, maar AfTur den Maxi

van Semiramis willen gehouden hebben; Men fegd, dat defe Semiramis

feer Held—haftig, Groots en Staatfugtig van gemoed zijnde, van Ninus

af-bad vijf dagen den Scepter met volle magt in het Rijk te fwaajen;

't geen hy haar dwaafl‘elijk en’ tot fijn ongeval toeltaande , binnen die kor—

te tijd met de dood moefibefuuren. Aldus regeerde Semiramis dan als

Weduwe het AíTyrifche en Babylonifehe Rijk 5 welk Rijk van AlTyrien,

fy volgens jElianus , voor haar Houwelijk met Ninus aangegaan, alree—

de. bemagtigd hadde, en als een Houwelijks-goed aan ’t Babylonifche

Rijk van Ninus fou valt gehegt hebben; voe'rende een Leger van dertig

honderd duifend te voet en vij ftig duifend te Paard , met welk fy veel groote

en Mannelijke Daden deed. Gelijk ookJuí’tinus Veel van haare Held—hartige

fiukken ophaald ; en aanteekend, datfe Babylon gefl‘igt en met Muuren

Omringd heeft: ook werden haar de bouwing van die vermaarde hangen

de Hooven , en diergelijke pragtige werken te Babylon tòegefc’hreven‘.

Doch wy hebben alreede uit haar Opfchrift getoond, dat fy veel eer Ni

nus, dat is Ninive ,‘ en niet Babel fchijnd verbeterd te hebben. Ook ge—

tuigdmen , dat fy Weduwe zijnde'foo geil 'van aa‘rd was, datfe felfs van

haaren Soon Ninias begeerde beflapen te zijn; hoedanigen toeleg hy niet

alleen met een weigerflag afkeerde , maar dien brand tot weervraak van

fijn vermoorde Vader, en Ptraf veeler andere fchand-lhlkken , door een

ontijdige dood heeft doen uitblufl‘chen: als wanneer ook de Glorie van

het Afl‘yrifche , volgens veele getuigenííTen, allengskens onder de

Volgende Koningen heeft beginnen de HoÓrens‘ in te haalen 5 de Vorfien

haar шеей in Dertelheid, Wellüfi, baldadige BraíTeryen en ledigheid

des levens vergetende , tot op de tijden van Sardanapalus, dien het noch

wel het alderílordigíl , en met hem grootdeels een einde van defe Monar

chie maakte, na datfe ontrent ruim 1300 Jaa‘ren gel’taan had. Aldus volg

de Ninías fijn vermoorde Moeder in ’t Rijk; regeerende foomen fe d,

ontrent 38 Iaaren; zijnde foo lafhartig van Geeft, dat het fèheen‘ 0 ‘hy

alle Mannelijken aard tegen fijne Moeder verwiíTel‘d had, ofte datfe met

haare dood begraven was: want hy vernoegd zijnde met flcgts d’Heerfchappy

van fijn Moeder ge-erfd te hebben, bragt tot in den grijfen Ouderdom,

fijn tijd in ’t gefelfchap der Vrouwen door, daar in hy van fijne Nako—

melingen meer dan al te getrouw is nagewandeld. Sulks dat het te verwon

deren is , hoe egter dcfe Heerfc’happye ììngekreukt aan fijn Stamhuis í’s

L 2 ‘ __ kon!

Groote

mag: van~

Ninus or

All‘ur.

Groots

licid Cn

Mannelijke

Daden van

Scmiramiâ.

Semiramis

wil van

haar eigen

Soon Ьс— .

flapen zijn ‚

die haar

onkuifizhe

drift met _

de dood bc’î

rcugcld.

Ninus __

komd aan 'c

Rijk en is

lafhartig.
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‘ konnen valt gehegt blijven, tot op Sardanapalus 5 gelijk Orolius daar

over heeft aangeteekend. En meenen lommige Tijd-reekenaars,l die de

Noach Hebreeuwfche Тext volgen , dat Noach onder de Regeering van Ninias

geltorven, en Abraham korts daar na uit Ur der Chaldeen getrokken is.

идиша Arius , Ninias Soon, volgde fijn Vader in ’t Rijk , en bemagtigde de Bac

Sdkmcn' triancn een groot Rijk der Schyten; waar van Herodoot gedenkt. Dele

wierd gevolgd van lijn Soon Aralius of Analius , en na hem lijn Soon Ba

iiàâër leus, anders ook Xerxes toegenaamd: die wederom van lijn Soon Arma

там thrites of Armanites in ’t Rijk gevolgd wierd. Na dele quam lijn Soon

£11052; Belochus, bygenoemd Prilcus, aan de Monarchie 3 onder wiens tijd ‚

.it-Mmm- Volgens de gemeene reekening , den Aards-vader llaak den zegen aan _ja

“П‘- kob gaf en Efau lig daar over verbolgen aanltelde , Genelis 28, Belochus

wierd gevolgd van lijn Soon Baleus de Tweede 3 die hem, volgens Be

rofus en Sleidanus , het Rijk v_an Indiën onderdanig maakte. Gelijk me

Dfn de onder delen Monarch den Aards-vader Jakob lijn twaalfSoonen geboo

îlïgêvïfff ren zijn: namelijk, Ruben, Simeon, Levi, juda , Illafchar en Zebu

Sooncngé- lon, uit Lea. Dan en Napthali uit Bilha de Dienllmaagd van Rachel

Ь°°‘°"- lijn Huisvrouw. Gad en Afer uit Zilpa, de Dienltmaagd van Lea. En

ten laatlten, joleph en Benjamin , uit Rachel jakob Huisvrouw ,Genelis

Mom- 30. Baleus de Koning van Allyrien afgeleefd , wierd van lijn Nazaad Al

ЁЪЁ' OP tades gevolgd. En die wederom van lijn Kind Maminrhus, welke van

„Звёзд? lijn Soon Mancaleus wierd op d’hie1en gellapt , ter tijd dat den Hebreer

gevolgd- Jofeph noch bloeide,` en groot in Egipten was , llervende по _]аагеп

¿(1%ij oud , Genelis 50: 26.v Daar lijn dood lichaam ook na de Egiptifche wijfe

Бурки. gebalfemd, en veele Jaaren' voor ’t verderf bewaard wierd, gelijk geble

en is, wanneer het felve ruim 150 `jaaren daar na onder Ifraels Uitto t,

mede na Canaan gevoerd en aldaar in het Graf van Abraham belleld iS ,

gelijk hy in lijn uiterlte wil begeerd had, Genelìs 50: 24., 25. Na Man

caleus volgde Ufpherus of Saphrus in ’t Rijk 5 verbeterende veele ont.

Itelde dingen der voorige Monarchen. Defe na 22 jaaren gevolgd worden

Manylilß de van lijn Soon Manylius, zijn onder lijnen tijd gebooren Moles en Aa

ЁЁ’ЮЁЁЁ ron, welkers behoudenis en opvoeding te lien is, Exod. 2. Alhoewel an~

chiccn dere defer geboorte onder den Vader van defen Monarch llellen. Ook

ЁЁЁ“ bloeide Memphis in Egipten ten tijde van Manylius. Op hemvolgde Spare

wordcn ge- thus , onder wiens langduurige Heerfchappye gemeenlijk de Watervloed van

bêom’ Deucalion gelteld word: waar op een grooten BrandinEthiopien volgde.

‘ welke Watervloed egter andere onder den volgenden Monarch Afeadates

Носаш РгеПеп. Men wil ook dat de vermaarde Wijsgeern Mercurius Trifmegi

äîuôîli'â'è's Низ in defe tijd gebloeid heeft. Doch Calvilius en Mercator meenen , dat

Hcrfçbcp- men hier de Uittogt der Kinderen Ifraels, onder den Leidsman Moles ,

ЕЖ?h“ brengen moet. Naar Alcadates volgde Amynthas 5 onder wiens Regeering

Boek. Moles en Aaron geltorven zijn , en Jofua ’t beltuur van de Hebreeuwfche’

mach Republijk aanvaard, en d’inleiding in Canaan uitgevoerd heeft; regee

“юг?“ rende I7, of als andere reekenen 25 Jaaren; ltervende IIoJaar oud,

¿là/H” Jol. 24.: 29. als wanneer Belochus de Tweede, lijn Vader Amynthas in

het Rijk van Alfyrien gevolgd was. Onder wiens Regeer-tijd het eerlle

‘Ааоез а: Jubel-jaar der Hebreen begon. Dele wierd gevolgd van lijn Soon Bello

подыши pares of Balatores 5 in wiens laatlte leeftijd lijn Dogter Aetofa , als een

tweede Semiramis , het Rijk fevenjaaren belluurde. Ontrent welke tijd de

Aií'yrifche Kinderen lfraels de Baals , en de Bolichen der Syriers in ’t Land Canaan
“UHU/C“ begonden te dienen: foo datle vanv God daar over befogt, en agt jaaren

MUCH. .  .J lang onder de dienllbaarheid van CUscHAN RITSCHATAIM, de Koning

 

van



этим они Hannewwsn KERK ONDER Ĳ’Assimrs'z MoNARcHIE. 265

‚т'

-._.-

____

van Mefopotarnien , gebukt faten , Judic. 3: 8. Bellopares wierd van fijn

Soon Lamprides gevolgd5 en regeerde, na het feggen van Africanus ,

32 ]аагеп. Na defen quam fijn Soon Sofares aan ’t Gebied5 onder wiens

tijd de Kinderen Ifraels dienfibaar waaren aan Eglon de Koning der Moa

biten5 van welkfe door Ehud de vierde Rigter in Ifrael , die Eglon met

een flink‘fe trek in de buik fiekende de relt gaf,L Mannelijk gered zijn.

Siet Judic. 3: 14.. en Jofephus aan ’t vijfde Boek. Nu volgde Lampa.

res fijn Vader in de Monarchie 5 die wederom van fijn Soon Pannias ,

en defe van fijn Kind Sofarmus wierd nagefiapt‘, ter tijd dat Deboraen

Barak in Ifrael bloeiden, Judic. 4.: 6. en kap. i'. Welke Propheteífe en

Rigterefl'e,‘ den Held Sifera deed fneuvelen. Nu volgde Mitreus in de

Afl‘yrifche Monarchie, die het in den Tebaanfchen Oorlog, tegens feven‘

Koningen geen kleinen tijd uithield: wanneer ook het fondig lfrael wel

feven Jaar-en onder de hand der Midianiten getugtigd wierd, Judic. 6.

Welk _lok haar Gideon ontheffe, kap. 7. en 8. haar twee Koningen Ze

ba en t’Salemuna foo Mannelijk overwinnende , dat hy ter gedagtenís van

foo verkregen zegen, een overkofielijke Lijf of Wapen-rok, waarfchij—

‘nelijk in maakfel en fweern den Hoogen-priefierlijken Ephod of Goude

Lijf-rok gelijk, als een Zege—teeken of Wapen—fiandaard , te pronk fet

te, uit den roof die Ifrael op de Vyanden behaald hadde. Dit voorval

nam fijn oorfprong uit dien, dat de Manfchap in lfraelfiende, hoe Man

haftig haar Gideon uit de hand der Vyandige Midianiten verloit had,

als uit een mildadige vergelding en erkenning defer zegen , het gantfche

Gebied over haar , aan Hem en fijn Stamhuis erflijk wilden opdragen 5

feggende: Heer/blot over ons ,‘ jòo ¿y al: uwen Soon en moe: Soon: Sam,

два/511 gy om' ‘van der Мамаши band 'verlo/ŕ hebt, Judic. 8: 22. Hoe

danigen eigenwilligen aanbieding hy haar eens-loefs af’fioeg ‚en dat waar.

fchijnelijk feer wijffelijk5 dewijl God doe na de Tijds gelegentheid van

Ifraels Republijk, de Regeering over fijn Volk genoegíaam op hem ge

nomen had 5 befl‘uurende ’t felve wel uiterlijk door de figtbare hqueder Lxx

Oudí’cen’: doch in byfondere noodvallen , verwekte hy hen‘ Helden,

Rigters en Groot-gezielde Mannen, die als Krijgs-overfie en Voor-veg

ters , voor Ifrael te Velde í’cooven: even als het tot hier toe in de voorige

Rigters‘, federd Mofes ebleken is 5 en ook volhardeinde volgende tijden ,

tot aan de Régeeríng der oningen toe. Gelijk dan ook dufdanig van God ge

roepene Rigters , na de verlofiìnge des Volks , fig eenigfinds minder met het
bei’runr der gemeene faaken hebben bemoeid, en dikwils in fiilte een ge-l

meen leven hebben geleid: hoedanigmen ook twijffelagtig van Gideon

fou mogen befluiten , uit defe Heilige H’iílorie, alfl‘er vers 29. gefeid‘

word5 hinjterubbaal ging [шлепт woonde in fg'nm Huife. Sulks dat (от;

míge hier uit vafielijk gemeend hebben , dat hy federd defe overwinning;

d@ Regeering over Ifrael fig ontrokken heeft: doch andere meenen , dat

hy door het weigeren van d’opgedragen Regeering , alleen heeft willen

aanwijfen , dat hy Ifrael wel als Rigter volgens fijn Goddelijke roeping wil

de dienen , doch dat hy geenfinds Koning over haar en wilde zijn : omdat hy

wel fag, dat Ifrael dit onbedagt , en fonder Gods bevel uit eigen veran

der-lult poogde te doen. Gelijk hy ook kan bedugt gewecit zijn, dat

hem de Ephraëmiten , welke te vooren tegens hem de Hoorens hadden

opgefieken , de voet fouden dwars gefet hebben. Dus vond Gideon dan

raadfaam, om in plaats van d’Opper-magt te aanvaarden, een Dank-of.

fer uit den verkregen Beuit van ’t Volk af te eifel-ien; namelijk, dat een

ygelijk hem uit den roof foude opbrengen een Gouden Voorhoofd-cjer

L 1 3 ‘ el:

Шве!

dicnflbaar

onder E

glon de

Koning der

Moabitcn.

En van Е

hud gered.

Iof'ephus

Joodlchc

Oudheden

v. Boek.

kap. 8.

Debora en

Barak.

Кис! door

Gideon

van de Mi_

dianircn

vcrlofli.

Gideon

rig: een

Ephod ter

gedagtenis

fijner over

winning

OP.
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Gideon en
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haald.
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fel: hoedanigen juweel fomrnige feer waarfchijnelijk nemen voor Goude

(Dor-ringen of Goude Baggen , die de Midianiten en Ifmaëliten na haare i

Landwijfe , gewoon waaren in de Ooren te dragen: ook by de Hebreen

van ouds in gebruik, als te 11611 is Exod. 32: 2.810 als medeby 1116611: alle

de Ooíterfche Volken: van wienfe tot d’Afrikanen en Morisken overge

gaanízijn; gelijkwe aanitonds breeder fullen toonen 5 dewijl ons dufdanige

Oor-cierfelen , met die der Arm-ringen , Hals-banden 5 Kettingen en andere

Pronkernyen der Ouden, meermaal in de Heilige Boeken voor komen ,

die een nader opmerking verdienen. Dat nu in de aangehaalde Hiůorie ‘

vers 24.. defe Oor-ringen aan de Ifmae'liten toegefchreven worden , die te

Vooren Midianiten genoemd waaren'_‘, gefchied miffchien wel niet alleen

xfmiclirm Om datfe een vermengd Volk waaren, maar voornamelijk, om datfe bei

511511312:- de van Abrahams Soonen, namelijk van Midian uit Kethura , en van

om акт" Ifmael uit Hagar, afkomftig waaren: als uit Genefis 25: 1, 2. 611 kap.

Volk ä" 37: 28. fchijnd afgenomen te worden. Defe dan fcgd d’Heilige Hillorie,

“om ` hadden Goude Voorhorfdwz'erßlen <,gehad5 dewy'lf] {тщетен waaren JJud.

8: 24.. Dit verfoek ílaan d’liraeliten geeniinds af, maar feggen gulhertig __

Mem“ Gideon foe; И) jallenfe geerne geven: En ßreiden een Kleed uit, en

wierpen daar op een жду/г een Voor/Joojdez`e1]el ruan/[jnen roof. En het

Ёсдадсдг. ¿guage der Voor'hoffd-eierfel'en, die szeon oegeerd hadde, was атм

äîffiî¿c_ en jèfuen honderd Si/eelen Gonds.` .Dat is na (16 gemeene reekening ontrent

1611 worden feventig Ponden gewigt , yder Sikel gegill ор сеп 1111va ОПСС- Ед Was

,ongbmâf' dit noch , fonder .de Maan/eens 5 Keten: en Purpere Kleeden die de Koningen

t der A'Íidz'anz'ten aangehad hadden, en fonder de Hals-handen der Катит,

тёса vers 21, 26. En Gideon maakte daar tvan eenen Ephod enßelde die z'nffj

fulkfuirlc-~ т Stadt и ОрЬт: en gang/eh Ifrael hoereerde aldaar den fel'ven na ,- en _

verde.

het wierd ‘Gideon en fy'nen Huißz tot eenen 'val/Mk, vers 27. Onfes ag

B¢d¢hkin tens. konnen daar veele en verfcheide bedenkingen over defen Ephod op.

ЁЁЁЁЁ genomen worden5 en dat 1`оо ten aaníîen van de wijfe en maniere, na

Ph°d~ ' welke defen Ephod of Priefterlijken Lijf-rok, toegefteld en opgerigt is

.geworden 5 als tot wat voor gebruik en oogmerk Gideon defelve foo p1egte

lijk in fijne Stadt heeft doen ten toon Rellen 5 dat Ifrael daar mede Hoe

rerie, dat is Afgoderie heeft konne'n bedrijven? En dewijl ons niet be

DmL kend is, dat ymand dufdanigen Ephod, die Wy mogelijk niet onvoeg

рьоа чан »faam een Prieûerlijk Zege-teeken konnen noemen , tot noch toe ruim ge

Gidïfnf“ noeg verklaard, veel mi'n defelve oog-ñenelijk in afbeelding heeft aan

den dag gebragt; 11111: het ons hier een ontwerp daar van na onfe belle

2182511“. bevattinge voor te Rellen: op datwe gelegentheid mogten hebben, die
:c ’ uit verfcheide meeningen en fweemfels van Aal-oude blijken, des te beter

warmen verklaard te íien. Allier dan in de Heilige Hiltorie gefeid word , dat Gi

а deon een Ephod of Prieûerlijken Lijf-rok oprigte , foo veritaan wy daar

16 «than door niet onvoegfaam, dat’er een geheele Prieiterlijke toeítel , te faamen

f mf“ gekoppeld, en in de rouwe gehalte van een menfeh , elders aan eenig

Stronk of Zuil of Stijl vait gehegt is geworden 5 waar vanmen een fcbim

 

of fchemeragtig Model fou mogen foeken in de Griekfe en Romeinfehe „

î _ Wapen-{tandaars5 van ouds TKOPHEA of Zege-teeltenen geheeten. By

¿fêtiêiäu welken 1061161 of faamenhooping der Prießerlijke Kleederen , men ook al

„паев 16 gereedfchappen des Priefter-ampts , als een geheel Heiligdom fou mo

roofmeer

dan een

Prieûcr- in de genaamde Oor-cierfelen gevonden wierd 5 maar dat’er ook noch veel toe

ffm“ is konnen verorberd werden , uit de Maankens der Kemelen en de Ketens

„и? en koftelijke Kleedingen 5 die de Koningen der Midianifen gedragen hadden

wor cm . g _ G@

f,

gen toevoegen. Nadien hier niet alleen genoegfaame voorraad van Goud «
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А...

Gelijkmen uit vers 26. fou mogen befluiten: te meer om dat de Hifiorie

het toeí’tellen des Ephods foodanig daar op doed volgen , datfer ook toe

betrokken konnen worden. En hier en fehijud geheel niet teven aan te

loopen , dat’er alleen flegts van een EphOd , fonder eenig verder toeltel of

bywerk gemaakt werd, als ofmen daar door alleen den Prieíterlijken Lijf

rok of Gouden Opper-kleed te verfiaan had; dewijl de omítandigheid

der faak en den uitllag des gevolgs fchijnd te leeren, dat den Ephod hier

flegts als het voorname en wefentlijk decl des Prieí’ters kleed genoemd

word, ’t geen alle de andere heiligde 5 dewijl ook fommige andere Klee—

dingen den gemeenen Prieí’teren eigen waaren ; en over fulks hier als de romp

en groote klomp van het lichaam des Prielterdoms-kleed moet opgenomen

worden. ’t Welk wel voornamentlijk door den Borít-lap,en d’ingevatte Urim

en Thummim wierd volmaakt ; maar in de oprigting van d'ufdanigen Heilig

Teeken , ook verder verfeld kan aangemerkt worden , met deonderhoorige

deelen des Priefierdoms. Sulks darmen de algemeene gellalte van delen

Ephod , niet fonder reden mag vergelijken by die der Romeinfche Wapen

zuilen , welke eertijds uit den verkregen Beuit der verjaagde en overwon

'ne Vyanden , opgerigt Wierden; als in welkers maakfel men doorgaans de Lij f—

kol'ders , Borít—wapens ofPanfieren , in ’t midden der Stam opgehangen , en

met de telt der Wapentuigen , Schilden , Swaarden , Hehnetten , en bpielfen,

van bezijden , van onder en van boven verleld en overfchaduwd liet. Waar

om Wy dan ook grootelijks in bedenken houden , ofmen den Ephod van Gi—

deon, ten aanfien fijner algemeene Stands-gelegentheid , niet feer wel door

dufdanige Wapen-fiandaards verklaren kan: alhoewelmen daar in dit on

derfcheid waar te nemen heeft, dat de Griekfe en Romeinfche Zegen

Teekenen veelfinds uit de eige fiukken des roofs opgerigt wierden; daar

hier alleen het Goud , en mogelijk eenige koí’telijke gefieenten en geroofde

Rollen , tot het toeftellen defes Ephods genomen wierde. Anderfinds weet

men ook dat de Zege—teeken’en der Oude, dikmaal alleen in gelijkenis en

fweem der verkrege \Vapenen , ook wel van Steen en van Kooper en andere

{tofuitgehouwen wierden , gelijk de Romeinfche overblij fielen getuigen kon

nen. Еп derhalven zijnfe niet altijd uit den eigen roof toegeíìeld ‚ maar

hebben alleen een affchaduwing daar van vertoond, en egter den naam

van TROPHEA of Zсёмге/степ gedragen. En heefi: defen Ephod te bet

in dufdanigen toefiand , ook de fweem van een Borfi-wapen gehad, wan

neer men aanmerkt , dat den Priefterlijken Lijf-rok van Aaron belafl.‘ word

te maaken , met een fievig omgeboord Hals—gat, na de maniere van een

Panfier , fiet Exod. 28: 32. Dat nu al het gegevenGoud niet welvoegfaam

aan defen Priefierlijken Lijf-rok en ook mogelijk de Borfi-lap verorberd is ,

foumen niet alleen mogen gillen uit het gewigr van I 700 Sikelen, maar ook uit

noch veel ongewogen Goud der bovengenoemde Maankens en Kettingen

ôte. Soo dat’et geen ongefchiktheid is te gelooven , dat’er , gelijkwe ter

ftond feiden , veel andere dingen, die een Heiligdom des Priel’ters kon
den volmaaken , zijn toegevoegd; dewijl fulks tot de oprigting van duf-

danigen Priel’terlijken Zege-teeken geen kleine Pra‘gt en Statie aange

bragt heeft. En aldus behoefdmen dan ook met fommige geen fwaarig

heid te maaken , dat defen Lijf-rok van wegen het geWigte des Gouds,

onbequaam fou geweeít zijn om den Priefter-dienfl: daarmede te konnen

doen 5 dewijl het nergens en blijkt, datfe met dat oogmerk gemaakt is ,

of ooit daar toe van ymand aangetrokken of gebefigd 185 gelijk ook dele

woorden‘, namelijk , Dat Gideon 'defen Ерш: т Stadt te Ортаfid—

де, niet_duiiterlijk willen te kennen geven, dat hy den felven aan een

‚ yer
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verheve plaats , op een {lok of [lenge tot een Gedenk-teeken [telde , ge.

lijk onfe Kant-teekenaars ook feer wel over vers 27. hebben aangemerkt. ja

fchoon ymand al Ilijfzinnig wilde fiaande houden , dat’er niets tot defen

Ephod gemaakt is , als foodanigen Prieí’terlijken Lijf—rok; foo kan egter

feer veel Gouds daar toe gebeíigt zijn: want wie fal ons in dit geval be

letten te denken , dat hy wel geheel kan van Goud , het zy konfiíg van

Draad—werk gewrogt , ofte van digt of vail Goud gegoten of geboetleerd

kan zijn gewceflî; gelijkmen welkleeden , Beelden , Wapenen , Helmet

ten , Ja alle dingen in Hout, in Steen , Metaal en Klay uithouwenkan;

welke nochtans doorgaans niet ‘den naam van de йог, maar van defaak diefe

verbeelden , behouden. Gelijk dan ook de rijkheid van ’t G0ud te gelijk met

de groote en fwaarte, geen kleine luifler en Glorie aan dit Gedenk—teeken

heeft konnen toebrengen: roemende Gideon niet foo feer in deafbeeldin

ge der verwonne Wapenen en Goude Maankens der Kemelen en Oor-eier

í‘elen , en Purpere Kleeden , den Midianitifche Koningen en haar Volkje ont

nomen en uitgefchut , als wel in de hervormde pragt des geroofden Gouds, dat

hy Gode hier onder de gefialte van een Priel’ter-klced , toewijde en heiligde ;

als die door fijn hand het Volk van Ifrael verlolt had : gelijk hy ook door den

Príeíler-diení’t in dufdanigen kleeding gediend , en met het fondig Volk door

de Oiferhanden dagelijks volgens de Wet wilde verfoend werden. Gelijk Gi

deon ook felfs eenige Prießer-dienll fchijnd gedaan te hebben voor fijn over

winninge: bouwende den Heere een Altaar, daar hy op offerde, kap. 6: 24,25 .

Defe en diergelij ke dingen foumen mogen denken. “’aarom wy het des te fe

kerder houden , dat defen Ephod voor een geheele toetakeling des Prieí’ter

doms moet genomen werden : welke , alswe terílond feiden ‚ in de gefialte van

een Wapen-fiandaard in Gideons geboorte Stadt Ophra (daar hy te vooren

van God , door eenen Engel van den Dorsvloer, tot een Voor-Vegter van Ifrael

geroepen was) ter gedagtenis defer overwinninge opgerigt is. Sulks dat het

dan ook hier uit feer ligt is konnengebeuren , dat het dwaalficke Ifrael, uit een

misvatting over d’oprigting van dit Gedenk—teeken , heeft begonnen daar

voor eenige Goddelijke agting te krijgen; die dagelijks toenemende , ten laat

Исп ‚ en waarfchijnelijk wel шеей na Gideons dood , tot eenAfgoderie uitge—

broken is : foekende mogelijk door de Godfpraak der Urim en Thummim ,

diefe daar ten minfien ook konnen geloofd hebben te zijn , alhoewelfe hier

niet genoemd word, als door de oude bygeloovige zede der Teraphim‚gehol— `

реп te worden. Defelve'ongetwijfi‘eld foo agtende , als van Micha gefeid word;

dat hy een Godshuis ofKapel had , daar hy een Ephod en Teraphim in maak

te ‚Jud. I 7: i . en kap. 1 8: 5, I4.. Alle welke eerbewijfingen tegen Gods gebod

aanliepen ; die in fijn Wet een eigen en valt geiteld Prieíterdom hadde verko

ren ‚ door welk hy wilde uitvoeren ’t gene wegen den menfche by hem te doen

Rond. Dat nu ook Gideon felfs delen Ephod foude misbruikt hebben , om

Godt door dellelfs Urim en Thummim fomtijds raad te vraagen , ofdien

Lijf-rok aan te fehieten , en als Priel’cer daar mede te offeren , gelijk hy voor

dit geval {onder die wel gedaan had ,Judio 6: 24.. daar aan twij fi‘elcn fommi

ge; en wy houden het ook geheel niet waarfchijnelijk; dewijl hy kortste

vooren felfs foo yverig de Afgodifche Altaren omgeworpen , en de Bollehen

op Gods bevel uitgeroeid had: ten zy dan dat hy namaals fijn plígt en

vroomheid vergetende , eenig misdrijf daar mede begaan heeft. Ander.

finds foumen uit veele omf’tandigheden konnen denken , dat Gideon dit ~

alles ter goeder meeninge , en verre buiten Afgodifche gedagten gedaan

heeft 5 {tellende defen Ephod om Godt als ’t waare door een figtbaar Tee—

ken te danken ; meenende dat fulks onder ’t fweemfel van dusken Hâilig

om ,
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dom , alderbell: tot de geheugenis der Nakomelingen fonde overgaan. _

Gelijk’er ook Geleerde Mannen gevonden worden , Welke meenen , dat Уайт:

Gideon defen Ephod in een afgefonderde Kapel of Gods—huis gelleld ÎÊ‘TÄÌË‘H’Ï

heeft; daar in hy voor fig felven den Heere dikmaal ‘, als in een byfon- Ègbmìkvan

deren Tabernakel gediend heeft 3 ook wel fou van meeninge geweeí’t

zijn , God aldaar om raad te vragen : ’t welk , by aldien hy ’t gedaan heeft ,

niet alleen , on-aangefien fijn goede meening , tegen Gods Gebod heeft aange—

loopen , die geenen Tabernakel noch Prielterlij ken Ephod , nefl’ens fijn eenig

ingefteld Heiligdom dulden wou; maar fulks heeft ook ongetwijfl‘eld een feet

quaad voorbeeld aan lfrael gegeven 5 als ’t welke eerl’telijk ter liefde haarer

verlofling, fijne voetílappen mogelijk onbedagtelijk na wandelende,tot Afgo.‘

derie met defen Ephod, vervallen zijn. Defelve mifl‘chien even foo dienende ,

allfe daar na deden met de Koopere Slange , waar van te fien is 2 Kon.

18: 4.. Of nu de Heilige Hifiorie feggen wil , dat d’Ifraeliten agter Gi.‘. Ifiîslrlàrîfì

deons Ephod eerll opentlijk na fijn dood hebben beginnen te Hocreeren (als nach!"

wanneerfe mogelijk van delen Ephod walgende ‚ ook tot den dienfi van Baal- за Gd‘dm‘

Berith vervielen: doende mede geene weldadigheid meer aan den Huife bĳ; Xg;

Jerubbaals , dat is Gideon vers 33 ‚ 35.) ofte dat fulks reeds foo gemeen binnen Мс “Ima

fijn leeftijd inkroop , dat Gideon en lijn Huis daar door als in een Val-firik

van fonde en ftraffe verwarde 5 dat blijft by fommige twijfl‘elagtig: alhoe

wel hy niet fonder hier aan eenige fchuld te hebben , voornamelijk infij

ne Kinderen , geilraft fchijnd: foo dat fijn Huis en~Naam , fchoon hy

Lxx boonen na het, door de Moordadige hand van fijn Soon Abímelech,‘

onder een regtvaardig oordeel Gods, by na geheel uitgeroeid wierd: ge

lijk in ’t negende kapittel van ’t Boek der Rigteren ruim genoeg aange-~

teckend is. Daar wy dan ook ligtelijk fien, dat God het quaad dat Abi

melech fijn Vaders huis door ’t ombrengen van fijn Broeders aangedaan had 5

op fijn eigen kop doed wederkeeren 5 verpletterende fijn Herfl‘en-pan dooreen

{tuk Moleníleen uit de hand eener Vrouwe van den Tooren te Thcbetz ge- welk den»

worpen. SOO datmen fig niet en moet verwonderen ‚dat de Ifraeliten tot mis- шину

brink van defen Ephod vervallen zijn; daarfe fig na Gideons dood geheel en ‘lfm-s

al van God afwifielden , en den BAAL-BERITH 5 ‚datisde Godinne de: Ve1"- zy детей

bands, tot eenen God fielden, vers 33. welkers Tempel te Sichem was ,

kap. 9: 4.. Want dat defen Baal een Godinne Was, werd van veele waar—

fchijnelijk fiaande gehouden; en het is bekend, dat het woord BAAL, Вишь

ook dikmaal in ’t Vrouw-geflagt genomen werd. Gelijk dan ook defe riçh Носа:

Godinne foo genoemd fchijnd , na het Verbond dat die van Sichem met ggäggfcf‘

Abimclcch in deffelfs toegewijde Kapel gemaakt had: als in de firaks

aangehaalde plaatfen te fien is. Ofte men fou mogen giffen , dat defe de

Godmne des Verbond: genoemd is geworden , om dat het Afgodifche If- En Waar

rael , defe Godinne eerde in de plaats van den waaren God, die fijn Ver- ge'

bond met haar by Sinai opgerigt hadde. Doch andere meenen , dat BAAL

Внкцтн een Godinne was die te Beritus een Stadt in Phoenicien tull‘chen

Byblus en Sidon , gediend wierd: zijnde de geboorte Stadt van den ver:- of деда

maarden Sanchoniaton , de oudfle Schrijver der Phoenicifche Gedenke— deSCllriivff

niíl‘en; diemen ook meend dat Gideons Tijd-genoot geweeíl is , en onder- 535223“—

linge vriendfchap met hem gehouden heeft: hoedanigen gemeenfchap tot Tijd-gc

defe Afgoderie, niet weinig kan geholpen hebben. En alhoewel eenige

Willen , dat Sanchoniaton wat later dan Gideon geleefd heeft, foo heeft тешу?

Ьу nochtans , foo Porphyrius getuigd, veele dingen van Gideon ontleend.

Gelijk onder anderen hier uit fehijnd te blijken, dat Porph-yrius den

felven JEROMBAL of IROMBAL, en ook HIEROMBALUS поста; zijnde

M m by
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by hem een Prieí‘ter des Gods JEUO of JAo. Door welkmen waarlijk

geen anderen naam dan die van рант/А of den God Ifraels te verflaan

heeft: gelijkmen mede door defen JEROMBALUS feer waarfchijnelijk Je;

rubbaal , dat is Gideon, verfiaan moet: die by hem mogelijk een Prieíter

Gods , van wegen defen Ephod genoemd is. Vergelijkter medejudic. 8:

29, 35. Еп op dat die gene ‚ welke gewoon zijn haar {elven , in niet heel ge.'

meene dingen , beter met de Oogen dan met de Sinnen alleen te behelpen ,

des te meerder nut in de befchouwing defes Ephods in ons Print—Tafereel

fouden hebben , {iet daarom zijnwe ook te made geworden met een woord

hier noch aan te wijfen, in wat gelialte en manieren eertijds de TRO-I

гни. of Wapen-zuilen, dat zijn de vermaarde Zege-fiandaards by de

Grieken en Romeinen plagten opgerigt te werden 3 terwijl wy nu al meer

dan eens gefeid hebben van meening te zijn, darmen den Ephod van Gi-`

deon daar door merkelijk kan verklaard fien. Ja dat de maniere van dufdanige

Wapen—zuilen en ZegeÁlandaards op te rigten , in de Bybel—fchriften niet

onbekend , maar van een oude herkomíl: zijn , leeren ons de voorbeelden van

Saul en Abfalon 5 namelijk , na dat den eerfien de Amalekiten verflagen had#

de , 1 Sam. 15: 12. En den tweeden, na dat hy baldadig het Koningrijk

fijns Vaders bemagtigd had, 2 Sam. 18: 18. Gelijk mede in de Boeken

der Machabeen geiien word, dat jafon en Nikanor fig ook van defe Glo‘

rie hebben bediend.

Belangende de ZEGE-TEEKENIN der Oude, defelve zijn by de Ro»

meinen Ткогны , van het Griekfe woord Tee’n‘w , Ik Keefe, genoemd:

waarom Cafaubonus met andere wil , darmen niet Trap/mam, maar Tra.

p‘eum behoorde te fchrijven. Gelijk dan ook van veele , buiten de blijken

die ons daar van in de Heilige Schrift voor komen, fiaande gehouden

werd , dat de TROPHEA of Zege-teekenen wel de oudílîe herkomf’t van

de Grieken fchijnen te hebben: als dewelke gewoon waaren haare over—

winnende Veld-overfien , door het oprigten van fekere Zege-teekenen , te

‘vereeren. En deden defelve dit gemeenhjk door het planten van een Boom—‘

Pfam , die van fijn Telgen geknot was, aan welkfe eenige der voornaam-1

Re Wapen-Pcukken ‚ die de vlugtende en overwonne Vyanden nitgefchud’

en afgenomen waaren , in een twijffelagtige gefialte van een menfchen

lichaam ophingen. Welke maniere , van de Grieken tot de Romeinen

is overgegaan; als die dufdanige Wapen-zuilen veelmaalen hebben toege-1

field; en daar foo wonder-veel mede hebben opgehad, dat het alloo

grooten fchen-daad onder hen gereekend wierd, defe Zege-teekenen (all

waar ’t _felfs ook die der Vyanden) om te werpen ofte weg te nemen , als de

Goden te fchenden.- Gelijkfe ook in veele voorvallen niet {onder byge‘

loovigheid aan de opperfieGoden gefchonken en geheiligd wierden. Als

onder veele andere voorbeelden uit de woorden van Tacitus af te ne

men flaat; als hy fegd: Dat Germaniem Серж, de overwinnende Solda‘

ten plîgtelĳk gepre/en hebbende, een W„рецидивам bouwde meteen trots

Úpjehrift; ’t geen te kennen gaf, dat de Heirkragt ‘van Tyberiua Cefar 3

Y op d’o‘verwinm‘ng der Volkeren ИЛЬ/т; den куп en d’El‘ve, daß: Gedenk—

лее/степ aan Marr, en jupiter, en LÄugußzu toegeheilzgd had. En alhoe

wel dufdanige Zege-teekenen meeít aan de fiammen van Olijf-boomen

opgehangen wierden, om datfe van ouds Pallas toegewijd is, en vol‘

gens Rodeginus en Pafchalius ook een Teeken van overwinninge was; foo

blijkt het egter datfe ook andere Boomen , en voornamelijk den Eikdaar

toe gebefigt hebben. Doch naderhand, als de ‚Pronk en Praal te gelijkmet

de Roomiehe Mogendheid opllecg , heeftmen de Zege-teekenen niet flegts

aan
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m een bont , noch uit de eige verkrege Wapenen felfs opgeflapeld 5 maar

men heeftfe, alswe firaks feiden, ook aan lleene Kolommen opgebonden ,

of in Muurvakken gefet; Ja gelijk van de Keifer Augullus geleid werd ,

zijnfe ook geheel en al uit Kooper gemaakt. Men getuigd van hem , dat hy

verfcheide Zege-teekenen op het Alpifche gebergte, en Pompejus voor

hem , op de Pyreneefche Heuvelen opgerigt heeft. En gelijkwe boven het

Zege-teeken van Gideon uit Goud hebben gefien, verhaald ook Flotus; Een Goli

dat Flaminius van de Hals-eieraden , die de Soldaten onder den Beuit ge

kregen hadden, een TROPI—L‘EUM of Zege-teeken van Goud ter eeren d: Romci‘

Van Jupiter opgerigt heeft. Siet daar waarlijk een navolging van Gideons a?" °Р8°°

Ephod , uit de Goude Oor-cic‘rfelen der Midianiten gemaakt.' En ge

lijk het verkrijgen en oprigten van dufdanige Zege-teekenen voor het [€130qu

hoogíle goed en de meelle Glorie van den Oorlog plagt gehouden te „ангин `

worden (gelijk Gideon defe eere ook boven d’aangeboden Heerfchappye тет

fcheen te itellen , by aldien immers dat niet een andere Goddelijke beltuu—

ring onder fpeelde) daarom _heeft het hen ook betamelijk gefchenen, внесете:

die wel шеей aan de Goden , wienfe de Overwinninge dank wilden wijten , 0°‘log“

op te dragen. Hoedanigen ydelen Eerfugt de Schimp-digter Juvenalis'

genoegfaam ten toon heeft gellcld , wanneer hy defelve te gelijk met den

toetakeling defer Zege-teekenen , in defe Verduitllc Vaarfen befpot:

De: Oorlog: отек/ЕШЬ een Kolder of Helmet, Van jm.

Gehakkeld en geblaf/i, ten Stander opge/et ,‘ 15:35”;

Een Roer of ать/серпа: -, beffe/een tujjehen oefen ‘ P '

‚Met Vlag en Wimpels foon ‘vero’uerde Galejen ,'

Met een gevangen Man op ’t hoogte van de Boog

In treurige делал, dat’: heerlĳk in ’t Oog ?

AIWaar ligtelijk gelien word, dat den Digter daar niet alleen fpreekc

van de Wapen-llandaards, die flegts uit de geroofde \Vapenen te Prijk

geí’teld wierden; maar ook van die , welk in navolging van die uit Marmer

of Kooper of ander Boetfeer-werk opgerigt , en ook wel in Mu‘urvakken

en boven de Zege-bogen gefield wierden: want dat leerdmen uit dien, webci

dat hy daar fpreekt van gevangenen met d’armen op den rug gekneveld ,

neffens’ de Wapen-zuilen te vertoonen‚ Als mede datmen eenige onder; ming dui

fcheid te maaken heeft, in de Zege—teekenen der overwinningen te Lande, °"°‘

en die te Water behaald wierden. Gelijk die ook wel uit beide gemengd

ivaaren. In de Scheeps Zege-teekenen fagmen gemeenlijk een Scheeps—

roer, en Ankers, en Steven of Nebben; alhoewell‘e in de refe met de

andere over—een-quamen: Hoedanige foort van Scheeps-nebben men aan een

Koopere Pylaàr, als een der oudíle overblijffelen van Roomen , van Cajus ‚

Diullius opgerigt liet. Gelijkmen dan ook de Wapen—zuilen na gewoone ver—

beelding, op leer veel Penningen der Roomfche Keiferen liet; en foomen

tot die noch een netter fchets der Roomfche Wapen-zuilen, na het

leven afgefchilderd begeerd , de foetvloejende Ou'daan heeftfe ons uit

de Latijnfche Va’arfen van Virgilius, (fprekende van den Eiken-Boom

die Eneas tot een Wapen—flandaard optoi’de) dufdanig ontworpen:

Hjfleld een f’waaren Tron/z rvan al Loofgeknot „“ÎÀÎXÎ‘

Op een fverheft/en bult, en doed den Eiken praalen . SEMI?“

‚Met d’niigefehudden roof‚ de Wapen: rij/e ‘vanflraalen ,‘ dc‘íäïîî':

Van Vorjt Mezentim,‘ tot eene Zege—ziiil ‘ f“ “те 1°—

En Standen, voor God Магнат Veder—bofib, noch 'vuil E

m 2 n
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En druipende ‘van Bloed, ontluikter o'uer henen ;

Gehroke werp—(geweer des dooden, ’t Borßpanßer,

Vr)‘ meer dan twaalfnzaal door—regen, en joo hier

500 daar gebeukt, gehíutfl, тети den Stam z'n ’t ronde;

Waar aar/men Де: den Schild ‘van Koopc’r frm/Z gehouden

Тerflinker zĳde, en ’t Seward in Tf1/are Aas;

Ну fi’z'd dan (daar in ’t rond om hem gefloten was

De drang der Over/ten) en тащу/дн vertrouwden:

Dat wmf het[титла/и en ’t вещие noeh behouden ‚

О Mannen, kan de ‘vrees: Sie hier den ветви Beuit

Van dien Hoonaardg'gen, den Жареное] hem uit

Getragen ,‘ dif: Мити, het Weffet/¿uk ‘van mĳn handen;

Uit Florus verneemdmen ‚ dat de Zege-teekens gemeenlijk op een ver

heven plaatfe gefield wierden; gelijk hy verhaald, dat Viriatus op het

flaan van Claudius Unimanus, de Staat-teckens , namelijk de Purpere

geilikte Tabbers en de Staat-buffels van de Przetore’s op fijne Bergen , tot

Zege—teekenen opgerigt heeft. Gelijk ook fommige Volken, de Puik—

[lukken uit den roof op de Vyanden behaald, aan de Pollen of Kolom

men haarer Tempelen plagten op te hangen , om daar erifelijk te blijven.

Gelijk Horatius getuigd, dat hy de Wapenen , die fonder Bloed-{lonen

den Vyand ontnomen waaren ,—. in de Puinifche Tempelen heeft fien te

pronk hangen. En Virgilius befchrijvende aan fijn fevende Bock , de

Kerk van de Koning Latinus , fegd, dat’er veel Krijgs-tuig en geweer

aan de Heilige Stijlen hing. ja ’t felve is ook eertijds al by de Egiptena

ren in gebruik geweeílc , alsmen uit Diodorus Siculus ontwaar word. Li

vius {preekt mede breed genoeg van derfelver oud gebruik, als h y van

Romulus verhaald, dat hy d’uitgefchudde roof der verwonne Vyanden ,

op een pragtige Draagbaar na den Kapitolynfen Heuvel"deed‘voeren, aan

Jupiter op—offerde en die een eigen Tempel toewijde ; ор dat die daad met

alleen een voorbeeld, maar een Wet voor de Nakomelingen verfirekken

fou. En dat eindelijk ook de Zegepraalende Veld-overílen hunne Zege

teekenen , in haare Huifen en aan de Pollen der Ingangen plagten te ltel

len (gelijk mifl‘chien Gideon lijnen Ephod, in fijn bradt te Ophra deed д

ten {у dan dat hy daar toe een byl‘ondere Kapel doen maaken heeft) fulks

vindmen by Cicero van Pompejus aangeteekend ; daar hy over de onbe

fchaamde vrypoftigheid van Antonius uitvarende hem afvraagd; Hoe hy

foo koen dorll zijn, dat hy de Drempels durfde betreden van de Huifen

die door de opgehangen Beuit der Vyanden geheiligd waren? En op

dat dufdanige Zegoteekenen lange in eer en agring bleven by de Nako

melingen; wasmen gewoon op defelve te fchrijven, op wat dag en tijd,

en door wien de overwinninge van dien Beuit verkregen was: gelijkTa—

citus onder anderen een fiaaltje hier af van Tiberius verhaald. Hoeda—

nige voorbeelden wy niet verder mogen ophaalen , om datwe ook noch

moeten afdoen ’t geenwe hier Vooren van de Goude Voorhoofd-eierfelen,

cn Oor- en Arm—ringen der oude Hebreen , hebben begonnen aan te raa

ken. Want nadien wy tot hier toe meermaal hebben geleid , dat de Over

fetters dikmaal verfchillig zijn in ’t benoemen defer Cieraden , als die forn

mige voornamelijk ook~ in d’aangetoge’p‘laarfejudíc. 8. Voorhoofd—aierfi’len

aan de Midianiten en Ifmaëliten toepafi'en, daarwe fekerlijk een foort van

Oor-eier/èlen of Oor—ringen dienden teVerítaan die by Mannen en Vrouwen

gedragen wierden д en dat’er meermalen diergelij‘ke vercierfelen , foo

der
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der Hebreen , als andere Ooí‘terfche Volken , in de Heilige Boeken gedagt

word 5 foo lult het ons uit de Oudheid, haar verfcheide Benamingen ,_ Fatfoen

en Gebruik een weinig verder uit te haalen. DeGeleerde Mergerus wilde Por-riet

Oor‘-cierfelen, die by de Hebreen LECHASCHIM genoemd worden, van

LACHASCH ‚ Метраж, Prev/elm of Stillekmrflre/zen, afgeleid hebben; Hebrew

hoedanigen gewoonte eertijds de Toovenaars in ’t belefen of bîfweeren 3°"°°ш"'

hadden; invoegen de Vrouwen van ouds haare Ooren met een foort van

Goude Cierfels van Ringen, Peerlen, Geileenten en diergelijke fogten

te befcliermen tegen foodanige belefmgen. Defelve oordeeld ook, dat

het vercierfel NESEM by de Hebreen , (dat mogelijk een Neus of Vaar.

hoafd—cierfel beduid , ’t welk van ’t Voorhoofd neerwaards tot naby de Neus

hing, alswe terfiond nader onderfoeken fiillen) door een Letter—verfet- ‚

ring van SANAH, H] heeft geboereerd, behoorde afgehaald te worden: ändere

even als of het een Ring—{noer , Band ofKetting-cieraad was , dat aan het _

voorhoofd , aan de Ooren, en aan deNeu‘fe quamom het aangefigt te ver- namingdef

el‘ijken: ’t gene fommige mishaagd en qualijk van‘ een Onkuifch woord

afgehaald fchijnd; nadien het ook den Heiligen Vrouwen tot een eerlijk hoofd-cienì

Cieraad gediend heeft. Doch foo giflin ‘en gelden mogen fegd Bartholi— Ĳ"

mis , foo kan het veel beq‘uamer afgeleid worden van het vermaagfchapte

woord SAMAM, dat Тоотт of Half/ferm beteekend. Waar uit men lou

mogen днищ , dat NESEM fekere foorte van Cie'raadis5 dat meteen Тоот

of Haĳfler der Paarden , eenige gelijkheid heeft. _Gelijk dan fulks eenig.

finds fchijnd beveiligd te worden, door de Latijnfche Ve‘rtaal’ing der

Chaldeefche Uitbreider, die het woord Semamim' i‘n de Text', in welk

gefeid word: Dat de woorden der Wet шт [fi‘ael gegeven zijn, gelĳk

al: (SEMAMIM) Тватт т baan: Khmebai/cm, др dag@ 'van den пут

weg niet en ‚Фидер #wy/zen _. overbrengd‘; gelĳk als Oorgefinj'den ; om

dat hy een vermaagfchappye in beider oorfprong erkende. Verder, om

dat fommige van defe vereicrfels eenigfinds rondagti‘g fch‘íj‘nen geweeft te

zijn, {фаланге Мед-мн, genoemd te worden, beteekenende een Re.

daken of Kringey'e ‚ Num. 31: 50. en Ezeeh. 16: Iz. Gelijk het ookom

geen andere reden, als om dat die foor: van Cíera‘den eigentlij’k tot de

Ooren behoord, van de Grieken ENOTE, of ENOTION genoemd is; Oor-eier—

’t geen het felve is waar door de Latijnen INAURIS , en W'y Uef-ïùgen of Élcgehëî,

Oor-eierfelen gewoon zijn te verůaan. En ofmen- wel onder onsdefelve bena- king@ ‘c’

naming laater aan alle Cieraden, die aan of ontrent de Ooren gedragen шта

werden , gegeven heeft ; egùer is de отнёс herkom‘fl; foo genoemd van de ga.

ten der Oor-lellen ‚ waar inmen de Goude Ringen en Gefteentcn onge»

middeld afhing: fiet’er verfcheide manieren van in‘ onfe Prin‘tverbeelding

met A A A. бес. geteekend. Want om dat Lon‘o‘s het Сода/жги, een

deel van de 001‘ is, daar van zijn ook de Oor—eierfel’en‘ by de Grieken

Ецовм genoemd; by wien de jongvrouwen defelve in beide Ooren, femm"

doch de Jongelingen alleen in ’t regter Oor gedragen hebben. En of Маппспсп

wel verfcheide andere benamingen by de oude' Letter-meeflers gevonden

worden, foo zij-n die evenwel niet foo> feer van wegen de plaats daarmenfe ШЕЕ“

droeg , als wel van wegen haar fatfoen en maa‘kfel hier van verfc’hillig. Dus

vindmen de Oor-cierfels ook Возбуди genoemd van Botrys, dat een Druif

trots beteekend , omdat die Form ‚ door eent’faam‘enhooping van Pcerlen ,

Korallen of Gefieenten , daar mede over—een—f’temde. Ook Ïrzglena Her- „мы

mata , om datfe de gedaante hadden van drie Oog—appels. Waar uit Bar‘ KTM?"

tholinus befl uit , dat de Grieken Ïrg'glma genoemd hebben, ’C gene de VÄQÎSW

Latijînen Tribeca heeren 5 zijnde een Uor-cierfel dat uit drie nevens-mal- ‘I‘Ë‘fdw

M m s Кап- щи.
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kander hangende of faamengevoegde Peerlen of lange Gelteenten ge;

так: is. In onle Vertoog-fehets onder A. B. aangewefen. Hoedani e

fweemfels der Oudheid, wy fekerlijk inonfe herwaardfe Landwijlen , aan

de Oor.peerlen en Pendanten, .buiten verder verklaringe, overgekomen

lien. Gelijk de oude Modellen , В. en H. die by de Liefhebbers bewaard

worden, aanwijlen. En dat’er in de meelte plaatfen des Ouden Tella

ments van diergelijke Cierfelen gefproken word , die in en aan de Ooren

en veellinds op ’t Voorhoofd na by den Neufe hingen; (lchoon het woord

NЕЗЕМ te mets oneigentlijk Í/oorhoofd-eier/èlen vertaald word; om dat

die na by de Neus hangende foo konnen geagt worden , daarwe terllond

af lpreken moeten) fulks willen ons de Taalkundigers leeren, wanneer ly.

de volgende Texten aldus willen gelefen hebben: by voorbeeld, Genelis

voorw-1. 24.: 22. word van Abrahams knegt geleid: Den Man hragte voort een.

331111122? Gouden NEsi-:M , het gewigt daar af war een halve Sikel. Hier vertaalen

sçhrifrvan het eenige , Voorhoofd-ezeîfels ,° Doch Arias Montanus en de gemeene La~

Kwçïcicp tijnlche, Oor-ringen. En vers 30. all: Laban de Nefemfag: en vers`47.

@ism fegd de Knegt in defelve Hiltorie: Ende ik fette of dede de Nefem hoven.
Ohr-lilium haaren Шеи/е, ende Arm-ringen ат haarel handen. Wederom Geńelis

ЁЖ ш 35: 4.. word van Jakobs Huisgelin aangeteekend: Ende fj gaven jfa/eah>

alle de vrenide Goden die in haare hand waaren, ende de ivefamim die

in haare Oore waaren. Dus leide ook Aaron, doe hy llrael een Gouden

Kalf wilde maaken , Exod. 32: 2, 3. Ruk af de Goude Nilme welke

aan de Ooren van uwe W_ijven , en uwer Sonnen en Dogteren, en hrengd.

je tot m). En f] namen de Goude Nifme die aan haare Ooren waaren ,

en hragten/e tot Aaron. Siet mede kap. 35: 22. De Mannen en де /l/zjven

en alle vrywillige van herten, hragten Haakskens ende Nelamim , ende

ende Ringen, ende LArrn-handen Óe. En in onfe voorgenome woorden ,

Judic. 8: vers 24, tot 26. Gideon feide tot hen, geeft my een ygelijk de

_Nefem van jijnen Roof; Want hadden Goude Niline, dewijl

.Ifmaëliten waaren. En fj' Ладен, Wy jullenfe willig geven , en jj een

kleed uitÁbreideride , wierpen daar op een ygelijkeu den [чает/улет Rooj; En

het gewagt der Goude Nilme was 1700 Sikelen. hn in deler voegen wor..

den ook aan job van lijn Vrienden, elk een Gouden Nefem gegeven. Siet

kap. 4.2: 11. Wederom Proverb. 11: 22. Gelijk een gouden даёт in de

_ Neusgaten van een verken, атм is een jehoone vrouwe die van de Reden

elzyfwykt. En by den felven op ’t 25. kap. vers 12. .Een wy's hqlrafer hy een

oorende Oore , is als de Nefem van Goud, en een Hals-eieraad van ’t

Devoci- )Qn/ie Goud. En by Jefaias op ’t derde kapittel word de Nijine der Neu

той-“с" je , onderfcheidentlijk van die der Ooren , onder de vercierlelen der e

Äifggrago- rufalemfche Dogteren aangeteekend. Ezech. I 6. 1 1. Praat , Ik hehhe de Nelem

1619114“- hoven uwen Neu/è , en de Oorringen in uwe Ooren gegeven фа. En Ho

{chudcn' fea 2: 12. Ik fill over haar befòeken de dagen Baals, daar in jj' gerookt

heeft, en haar vereierde met haare Nismah Sec. LAlle welke plaatlender.y

МГгт Heilige Schrift met malkanderen nauwkeurig te vergelijken: Awy aangaan

h°¢d=mig= de dele Vercierfelen verfcheide dingen aan den dag gebragt lien , die ons

12252,@ te vooren waarlchijnelijk du-iller of ten miliûen eenigûnds verward {che

fc'sbïdc nen. Dus lienwe dan eerltelijk, dat NEsEM een verlierfel is geweelt,

chmn' dat wel meelt den _Vrouwen eigen, doch ook van de Mannen is gedragen

Deonr- geworden. Gelijk beveltigd word uit Exod. 32. en 35. Judic. 8. en job

fikgclâfcîä 4.2. Ten anderen wordenwe ontwaar dat de Rolfe by de Hebreen en veel

zijn теса: Oolterfehe Volken van ouds is Goud geweelt; en dat het gebruik, of

gli? de plaatle daar dele vercierfels gedragen zijn, eerllelijk by de Vrouwen

' aan
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aan of ontrent den Neufe is geweeí‘t, als Genefis 24.: 4.7. Prov: 11: 22.

Jef. 3: 21. Ezech. 16: 12. En daar na ook wel voornamelijk aan de. 00—

ren, volgens Genefis 35: 4.. Exod. 32: 2, 3. Hoedanig wy agten , datfe

foo ook in ’t byfonder by de lfmae'liten of Arabiers m gemeen gebruik

geweeí’t zijn , Judicum 8: 24.. Daar de gemeene Latijnfche v‘erta’aling en A“

rias Montanus ook Oor—ringen , en niet Voorhoofd—cierfils als onfei'etten,l

vertaald hebben: want hoe foude doch de VoÓrhoofd-cierfelen in manie

re als hier by D D D. aangewefen word , den Mannen gepaí’r hebben г

Maar gelijk d’Overfetters in alle de b’ygebragte plaatí‘en veriehillen , diend- -

menfe hier ten miníten als in ’t voorby gaan te hooren. De Lxx Vertaalers атм“:

in дсГс vcrhebben over al EN OTION ‚ Cor-eierjel of Corgejmĳ‘de vertaald, behalven

verant

ghcid del:

Job 4.2: 1 1. daar fy lefen; Ende eengouden ’L‘zer‘—1J1'agrnen—/ink , een eenzg шиш“

Т v

ongemunt. Doch Symaehus heeft’er een À’eus-verczerfi’l, by na als on

fe Duitfche een Voorhoofd—ezerfi’l, en de gemeene Latijnfche, een Oor

ст]?! van gemaakt. Gelijk де laatíle Prov: 11: 22.00k leefl: een Goude

Krzng’ ; en Jef. 3. Edel-ge/Íeenee aan ’t ‘voorhoofd afhangende : fier de ver—

beeldingen D D D. en Ezeeh. 16: 12. Een Oorgĳmĳdeopnwenllíond. En

Genefis 24.: 4.7. Ik hebbe haar Oor—ringen aangehangen om haar aangejzg‘—

te te rverweren. Over welke Overfettingen bartholinus meend ‚ dat het

“Шатен.

Misflag1 ‚ _

Ongerijmd fchijnd , dat de Grieken en Latijnen , het vercierfel der Oo

ren, aan de Neufe ofte aan het Voorhoofd ofte aan’de Mond hebben K‘s

willen toepall‘en. Voegende daar by , dat dit van hun niet gedaan is vol-I

gens de eigene beteekenis des woords, maar door een misbruik; om dat

hun geen beter of eigener woord te binnen quam‘ Waar van daan dan

ook de laatere ’t felve door een gemeender woord , Bagge ofHals-cieraad ,

beter hebben meenen over te fetten. En hier van iflet mede dat Hieronymus

over Ezeehiel 16. aldus gefehreven heeft: Het Hebreeuwfi'he ‘woord NЕ

SEM fegd hy , hebben alle O’uerfitters, nitgefonderd дуете/ям, een Оок

GESMYDE ĳÔOR-CIERSEL vertaald,— met dat de Oor-eierfelen , die fiìo’

genoemd worden om datje 'van de Ooren afhangen, aan de Nenfe дети.

gen worden, maar om dat де kring, die gemaakt is na де gelĳkenis der

Oorgefmĳden, met het рт woord genoemd word: gelĳk tot op heden,

onder de Vrouwelĳke fzeereeerßlen degoude Kringen , Ringenofb’oepen , van ’t

‘voorhoofd neerhangende nade Mond en na b] de Neus komende , plegengedra—

gen te worden. Sulks dat de benamingen Еноты en Вышки, Ост-тж

jèlen , niet eigentlijk fien op de kragt des Grond-woords , maar ten deele van

wegen gebrek van een beter woord , anderdeels om de gelijkheidmet de Oor

ringen gebruikt worden. Gelijk ook Lutherus niet regt verklaard , wanneer

hy Judic. 8. en Prov. 25. Spangen, Gorenjjîangen en Stirnband lleld. En

Prov. 1 1. Gouden Hairband: en jef. 3. otirnábang. Want het en zijn .

niet de Stirnbanden noch Hairbanden felfs geweeíì; maar Kringen ofRingen,

die daar van afhingen , gelijkwe nu al gefien hebben ‚ en met fommige

onfer dragten eenigerwijs over-een komen. Dochde Joden‘hebbenfe in haare

Hoogduitfe overí‘etting A’afi’hand genoemd. De Chaldeefehe Vertaaler fet d

Veriltlici

e meenin

gen over de

KonAscHAJA , als ofmen тащимofBruid-bagger: fei , by veele voor Voor- Oor—ringen
. - ч ~ . ~ y

hoofd—ezerfels genomen, hoedanige een Bruidegom gewoon was lijn Bruid °"`°°"
h

te geven. Gelijk mede NESEM in den Talmud van Jerufalem,‘ uit de mi,

plaatfe Jef. 3. verklaard word, voor yts dat boven den Neufe gefet word.

Aben—Ezra fehrijft over Geneíis 24.: 22. dat NES’EM een Vereierfel is , dat

foo wel aan of ontrent den Neufe, als aan de Ooren gefet word. Waar

mede den Autheur van het Boek Chasku'ni over—een—fiemd. Wanneermen

nu aanmerkt, dat een en defelve benaming dikwils foo wel aan de Oor

сжег—

oo t`dc|ct~



‘ 'zso Усов-Винтовые тот mi: BYBELscHE штык». Щ Баск;

Hoe en

waar de

‘ Neus- eier

fcls gehan

gen wrer‘

den.

Getuigenis

van Hiero

nymus hier

over.

Nader

verklaring

der Neus

cierfels.

Modellen

van oude

Oor-eierl‘e

len.

cierí‘elen , als aan die der Neufe gegeven worden; en dat wy Исп dat

in de plaatfen daar van beide te gelijk gewag gemaakt word, d’een van

d’ander onderfcheiden word , f'choonmen fekerlijk te gelooven heeft, dat

NESEM eigentlijk een Neus-wrcz‘erfi’l beduid д foo foumen met regt over

defe Neus-vercierfelen mogen vraagen , waar die doth gehangen wierden э `

Hier op heeft Hieronymus voor ons geantwoord , namelijk 5 dat het Cie-`

raden der Vrouwen zijn , bellaande in Kringen of Ringen , die van het

Voorhoofd na den Mond afhangen, en de Ncufe genaken om te vereie

ren. Hoedanigen getuigenilfe Bartholinus grootlijks in dien Man wil ge;

Waardeerd hebben , om dat hy die eige Landwijfe te fijnen tijd noch by ge;

Woond heeft. Hy fegd ook, dat de Moorl’che Vrouwen, Oorgefmijden

aan de Neus hebben. De NESEM der Neufe fegd Aben-Ezra ‚ hangd af

van een draad of bandeken dat aan ’t Voorhoofcl vaíl gebonden is. Hoe—

danigen band de groote van Goude Kettingen of Peerlen hadden. Don

Ifaak Ababenoi, over Jef. 3. fegd, LECHASCHIMleH Ringen, Важен of

Pendanten der Ooren: TABBAOTH zijn Cieraden der vingeren aan de han

den. Doch de NISME (waar van wy hier eigentlijk fprcken) zijn Ciera;

den ofBaggen , welke fy voegden aan haaren Ь: eufe , ot'liever afhingen van

de Mijter of Hair-kuit' des Hoofds aan een bandeken ; waarvan daan’ fy tot

naby den Neufe afdaalden, dit fegd dien Spaanjaard. Waarmede dan fommi

ge plaatfen der Heilige Schrift ( daar volgens de verra-.lling der gemeene

Latijnfche Text, van een Goude Ring der A‘Tenfe, of van een 15118136

fleente hangende aan ’t ‘voorboo d, of van een Ûorgq/‘mzjde boven de Mond,

fchijnd gei‘proken te worden konnen vereenigd of wel onderfeheiden

worden; om datfe meer van wegen de gelijkheid der gedaante, als der

verfcheide plaatfen daarmenfe droeg , met eenerlei woord genoemd worden.

Want de Edel-geflamten aan ’t voorhoofd hangende, hingen aan eenHui‘

ve die om ’t voorhoofd ging daarfe van afhingen: En ook boven de IVIond,

om datfe tot aan en naby de Mond hingen, alhoewelmen dit vande Oor

eierfelen ,‘ die groot en breed navooren hingen, ruim foo voegfaamfou kon

nen denken. En ten laatf’ten diendenfe alle om het Aangtfirht te 'vertiefen ;

nadiendit het algemeen oogmerk daar van was. Gelijk danook de feverfchei

dendheid niet weinig vermeerderd is door de dubbelfinnigheid van het He.‘

breeuwfche woord Ar of APH, dat gemeenlijk voor het Aangefigt ofhet

Gelaat of Gedaante genomen word 3 en fomtijds alleen den Nen/è, als een

groot deel van ’t geheel, beteekend. Devoornoemde Bartholinus vertoond

eenige Modellen van Aal-oude Oor—eierfelen, die eertijds binnen Roo

men te fien waaren in de Bewaar-kas van Lcelius Paí‘chalinus. Waar

vanmer eene liet uit Koo er in onfe Printverbeclding met в. geteekend: ver

cierd met drie tamelijk ang-afhangende Glaas-agtige Steenkens. Als me

de by с. een foort die de Grieken STALAGMIUM , ofDrnppelgqfinĳde noem—

den, na de gedaante diefe hadden 5 want Stalagmos heet een Druppel

by de Grieken: gelijk defe dan ook uit een ongeflepen Amathií’t beítaan

de, de Form van een druppel of hangende Peerelin Goud gevat, gelijkt.

Siet’er ook noch andere Modellen van geheel uit Goud, en- ook geheel met

Peerlen befet ontrent G. en andere, die niet veel van de hedendaaglehe en ver

fchillen. Sommige waaren uit Albaílere en andere Steenen , die Peers

gewijs boven fcherp, na onder breed—rond; andere fpits na onder, en bo

ven breed-rond waaren; gelijk defe Krifiallen in de Goude Bandjes ge

vat by Е; F. konnen aanwijfen; die fommige by kleine Albaílere Flesjes

of Kegels of Graf-{pitjes willen vergeleken hebben. Het is wel feker dat

men de Oor-Cierfelen van ouds uit verfcheide [tofgedragen heeft 5 waar van

de
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de Peerlen by de magtige en dertelmoedigc Luiden de voorrang hadden' гены

Die ook _fomtijds_d’een voor d’an_der gereekend worden , om datfe ofdcl" ‘_

felve Form ,_ ofte _derfelve Waardie hadden. ,En alhoewel de Peerlen. le frein ¿e

metsn fonder eenig ÁCiezraad enkel en alleen in de Opren afhangende', het ESI-Cial*

een eenige groote alleen, en fomtijds meer te faamen gevoegd gedraa °
gen zijn, Ials ‚А. 1). foo waarenfe egter ook dikmaal met. .Goude r1`uigen

laamen gehegt of valtgefet en aangehangen. Die dan ook wel om {trijd

in grootheid, ink bei de @oren gedragen wierden ; maakende egter. bui

ten alle Cieradie van Goud , _ de Peerlen alleen de pragt des geheclen Oor

eierfel. En om datfe dikmaal'feer groot en `met veele te faamen getait, of

noch met gelteenten verfeld , gedragen Wierden , daarom fegd Seneca van ful

ke Vrouwen , datfe veel eer befwaarde dan vereierde Ooren hadden. Doch

de H. Schrift _fpreekt alleen шеей van Goude Oorcierfelen alswe nu al in fcer
lvele plaatfen hebben geíìen. 4Iîgterkonnenfer ook met Peerlen en Gelleenten

befet gedragen hebben 3 die alleen Goude genoemd worden , na de Ringen ,

Banden , Kettens , Plaatjes ofanders дашь in ofaangehegt waären. Gelijk

rnen uit de verfcheide beteekeniffen, die de Overfetters aan de> grond

\vçord_en geven, _bedenkelijk kan houden.,„Men geloofd ook ‚ dat de Oor

цемент mede v'an Silver, Kooper, Hout, Yvoiren van Leer., de dra t

van minder Praat , en van d’arme Luidjes is geweelt. Gelijkmen fulks` nu noch

onder de Brañlianen liet. Defelve booren in de Oor-lellen foodanige groote Door- _

gaten ‚ dafer wel een vinger door kan 5 hier Rekenfe veellinds een been am“ ‘

ш van een Meerkat , datfe Nambz'paya noemen: of fy dragen daar een 4552?’

houtje in op Jde groote van een vinger , en bewinden dat met Kattoene mmm

draaden op hunne wijfe _tot een dubbel Klosje.> Еп dat ook eenige de

Ooren eertijds ‘met Bloemen ver'cierd hebben ‚ word uit Arheneus aangetee

kend : Een wijfe Voorwaar die noch heden by de gemeene Bloememelkers en f

fommige Landluiden feer gemeen is. Gelijk hetook _fori konnen bedenkelijk

gehouden worden ‚ dat uit alle die verfcheide wijfen der.Ouden , eenige

te faamen gebragt zijn, die tot onfe hedendaagfehe Pendanten, en Peerel.

maantjes , overgegaan-zijn; die niet alleen noch de algemeene Driehoek,

fe _Form van een Fles-Kegel hebben, en op Goude Plaatjes met geiteenten 3 3

ña'. de 4'votar-zijde befet zijn 3, maar ook na de agter; zijde met Bloemen en. Нефти!

Loofwerkgebrandfchilderd zijn.` Gelijk ook de afhangende Peerlen aan до. ЁЁЁЁ:

felve noch in gebruik zijn by, ’t gemeenlte Volk , dieaan GoudeEsjes en Stif- daagrèhc _

ten gedragen worden, waar vanuhier ontrent 151.1. 1e.. L'. de oude fweemfels ЕЩЁ?“

werden aangewefen. De twee feer Antijke тецм. цвегееКепд; bekend шей?“

д’Неег Bartholinus,_dat hem uit de geheimfehat van d’Heer Smetius door гнёт ;.

een fijner Vrienden ,ter handy beiteldl zijn 5 waar van het grootfte van Goud , om lg’

met een _rauwen Granaaddteen pronkt. Hier te Lande draagdmen alleen fel

den de Oor7cierfelen in де Oorlellen felfs „_ doch demeeile der Ouden heb- . .i

benfe foogedragen. Daarfeook waarfchijnelijk haaren oorfpronkelijken {gbr-¿fak

naam van l'behouden hebben 3 en dat mogelijk wel, om dat d’Oude dit ¿Ícnn'ïcrc

'deel des lichaams feer hoog waardeerden, Dus feide Klemens , _dat de aan 30850“

ijaaking der Оскал, де goedgunltigheid der Ouderen tegen de Kinderen gînoîfâg.

plagt te beteekeneniz gelijky het ook eertijdsl een wijfe van doen was , dat

de Kinderen de Vaders _kuffende, haar met eenen aan beide Oforen .plag- DCOOYC -

tenÍ te vatten; vertoonende daar door te gelooven , datfe van haar Vader ge- a);

Iiefd', en altijd ten goedengehoord wierden; foo dat hy haar geenSteen voor bißdig на:

Brood, noch geen Slange v_oor een Vifch, fou geven:v gelijk de Saligmaa.

ker daar op dikmaal fchijnd gefpeeld te hebben: Siet behalven Matth..7.

. vers 9~11. ook Johan. 14.'. en 15. kapirtel, „Het onderdeel der Odre was#
` N n aanY
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aan de vrygeboorne tot de doorbooring en aanhanging der Verciering; maar

het boven deel der Oore wierd den (hiaad-doendcrs tot een fchandclijk

Brandmerk, afgefneden. En om dat de groote Luiden haar inbeelden,

dat het doorbooren der Oore ongemakkelijk viel, en geern fraai en fon

der Lidteeken wouden genefen worden, foo waarender die de Vrouwen

voor haar en voor haar Dogters tot Paleerllers en Oorvercierílers hielden , die

haar op die konil: fonderling verfionden. Voor hoedanigen loort van dieník
men by ons de Kamenieren , de Vlegtílers , Kapitels , Kopllers , hair Fri~v

zeerdí‘cers en diergelijkc teujereíTen reekenen kan. Johannes de Laat vermeld,

datfe in Virginien de Ooren op drie plaatfen doorbooren. Ook heefrmen de

Oor-eierfelen [onder onderfcheid van Manlijk en Vrouwlijk geflagt , offlin—

ker ofregter Oor gedragen ; want fy vercierden , ofeen van beide or alle beide

de Ooren te gelijk. Alhoewel Iíidorus defelve netter bepaald, en fegd,‘dat- ’

fe de Meisjes aan bei de Ooren , maar dejongelingen alleen aan ’t regter Oor

gedragen hebben: gelijkwe boven van de Grieken hebben gefeid. Alleen

is het te gillen , datfe doorgaans by de Vrouwen koí’relijker en op veeler—

lei wrjfen van maakfel gedragen zijn. Voorwaar, Augultinus misbruikt het

woord Ост-сит! feer ,’ wanneer hy elders over Geneiis fegd 5 dat het by de

Mooren een gebruik is, dat de Vrouwen ook Oor-cierl‘elen in den Neu

fe draagen. Dochhet fc'hijn‘d dat hem het regte woord met welk het Cie

raad der Neufe beteekend word, niet in den lin gevallen is. Ook hebben

милая де Lxx Overfetters gemill , wanneer fy Genefis 24.: 4.7. Ïa‘ Enorm, aan

ЁЁЁЁЁШ деп arm fetten: want Pollux en Hefychius vermancn genoegfaam , datmen—_

„шест- fe niet aan de handen, maar aan de Ooren hangd. En wy hebben nu

“HNH- al meer dan eens gefeid, dat NESEM by de Hebreen niet altijd het Cie

raad der Oore alleen ; maar dat het ook dikmaal voor een Neus ofVoor

hoofd—eierfel genomen word, om darmen ’t aa’n Voorhoofd vafi maakte
` en tot na by de Neufe afhing‘; Voor welk de Grieken ,lEPIRxHxNoN ,Àïeus-v

‘veroz'erfi’l hebben geleid. Hoedanigen afkomflder benaming Drulìus geeft,

over Prov. 11: 22. Een Gouden Neus-riem] (Nefem) aan een Ver/eens

Лиме: daar de Lxx gelijk ook elders , ENOTION саг-сит! , en andere

met gelijke dwaaling Hals—ketting overfetten. ’t Gene Bartholiniis beter

agt gedaan te zijn van ‚Pagnínus en Cajetanus, die daar Mus—ringen ver

taalen. Hieronymus over Ezech. 16: 12. fegd; Noch heden dragen de

Vrouwen Goude Ringen aan ’t 'voorhoofd na de Mond afhangende, dze

dzgt aan den Mufegenaakm. Aben—Ezra over Genefis 24.: 22. meend, dat

het Гоо wel tot den Neufe als aan de Neufe felver pall. Doch wy en vin—

dRi‘IlïSïá‘fi“ den niet ‘dat de Hebreen eigentlijk Ringen in den Neufe ofin de Lippen

¿grenen ’ gedragen hebben. Rodius getuigd uit Barbofa', dat in ’t KoningrijkNar

L"PW" ЬУ finga , de Vrouwen‘een doorgeboorde Peerel , of’Robijn of Turkois aan

‘gvc'î‘gc 'a' de Neus hebben, als een Oor—cierfel afhangende 5 en aan of in een van

de Neus-gaten , een grooten Ring die van Edel-geiteenten glinllerd. En

het is ook by de Mannen in Brafyl gebruiklijk , dat fy in deonderlip , die

in haar Jongheid doorboord is, diergelijke dingen dragen. Eenen Aloyfius

Muíìus fegd, dat fommige Mannen en Vrouwen aan het middeli’chot

der Neus-gaten, groote Gouden Ringen‘dragen , die fy afnemen als {у e

ten willen: waar vanwe; hier voorbeelden hen lkonnen by де Letter 0 р.

daarmen ook Goude lange Blikken of Nagels, als Mes—[emmers in den

Neufe gefieken , en groote halve Maanen aan de Oorenfiet hangen 3 ons

uit een oorfpronkelijke afteekening , na d’Indianen van S'- Matheo ,

aan de Riviere d’Efmeralde gedaan, mede gedeeld. De reíle der bezadigdc

Vrouwen Hoofd-cierfels, Hulzels en Antijke Kapfels konnen uit Топит

ge
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g'e defer Vrouwelijke Tronic-beelden buiten verder verklaaring, afgefien wor

den. Aan welke manieren Strabo en veel Indiaanfche Reis—boeken ook geden

ken; Soo dat de Oor-cierfèlen- aan Mannen en Vrouwen van ouds zijn ge—

meen geweeít , en by d’Indíanen noch zijn. Dat het eertijds den Mannen

in ’t Uol’t‘en Cierlijk gefcheenen heeft, Goud in de Ooren te dragen , daar `

van wil Plinius getuige zijn. En Curtius fegd mede van de Koningen in INIPIinìhifb4

Indien , datfe gliníterende en groote koltelijke Steenen aan de Ooren his?? 1’

hadden. Waarom eenige meenen , dat het van de Koningen tot de min

dere Heeren , en foo tot het gemeene Volk overgekomen is. Gelijk dan

ook het dragen van Goud en Edel-gefieente, te mets aan de Mannen is

verboden geworden ‘, als Lampridrus gedenkt dat Alexander Severus

gedaan heeft; feggende , dat de Edele Steenen den Mannen geheel niet nut en Oor—tier

zijn 5 maar dat voornamelijk de Koninglijke Moeder—vrouwen, Iig be- al

hoorden te vernoegen met een Hairkap , een Oor-eierfel; en een gepeerel- mdc

~de Hals-band. Waarom Ulpianus ook de Oor-vercierfels onder de pron

keryen teld , die alleen aan de Vrouwen toegelaten zijn. Ja wanneer de hoog- ‘

moed der menfehen , de maat en eerbaarheid fomtijds te boven lleeg, foo VAR" де

is het gebruik der ’Peerlen dikmaal aan fommige Perfoonen ontfeid, en ‚ILÎÎÌÏSÂ

alleen maar aan eenige, en dat flegts op fommige Hooge-dagen , toege- gtkm

laten geworden: gelijk Suetonius in julius Cœfar verhaald. By de Romeiä

nen wierd het een verwijftheid der Mannen geagt, vereierfels aan de Oo- поташ,

ren te dragen 5 als uit Tertullianus blijkt. De Huis-moeders gaven de ämgffmfdê

Oor-eierfels dikmaals aan haare Dogters, om haar daar mede bevallig in «(ЩЕЙ

de oogen der Vry-ers te maaken. Waar op Homerus fpeeld , als hy fegd ‚ пт

dat Iuno fulks deed om Jupiter aan te lokken. ’t Selve fietmen ook in Www:

Judith kap. Io. Zy waaren ook gebruiklijk in de Houwlijks-belof- древк

ten, alsmen fien kan aan de daad van Abrahams Knegt ontrent Rebekka, айда

Genefis 24.. Welke maniere noch onder ons niet geheel uitgeítorven is. gegeven

De Vrienden plagten onder andere giften ook Oor-eierfelen aan de nieuw- ”ш“

getrouwde Luiden te geven: als mede op Geboorte‘vermaaningen , gelijk I Mach.

by Plautus te fien is. Maar behalven het Koninglijk-cieraad , wierden de 10:89.

Oor-cicrfels ook voor een Teeken des Adels gehouden; waar onder voor

namelijk de Baggc op de Borí‘r hangende, gereekend wierd. Welk on- Вадиме?

derfcheid van ltaat noch in fwang is ‚’ en wat meer dan de Burger‘dragt 32:31:

beloofd. Doch gelijkhet doorbooren der Oore , en ’t inhangen van ko` gebruik.

flelijkc Oor—eierí‘elen , by trappen ymand heerlijk en geagt kon maken ;

foo hebben eenige daar over wel meenen aan te merken, dat de Oor-rim

gen aan de Slaven ofDiení‘tknegten , eertijds een tegenftrijdig gebruik hadden

van die der Heeren 'en vrye Vrouwen; om datfe in haar felfs een Merk‘ Ь DÊ‘ÎOO“

teeken hadden van dienflbaarheid; als eenige uit de Wet Exod. 21: 1-6 dïfäään

en Deut. 15: 15. daar van het doorbooren der Oore eenes vrywilligen ст Muk

Dienllknegt bevel gegeven word, willen waarfchijnelijk maaken‘ Even ЁЁЁЁЩЁ

als ofde Diení’rknegten daar uit moeiten aanmerken , dat de gehoorfaamheid h¢id ’

alfoo weinig van haare Oore moelle afwijken, als het lidt-teeken van

het ingeboorde gat, door d’ingehangen Oor—ring, haare Oor-lel on-affchei— .

delijk valt kleefde. ’t Gene van fommige verder tot de Zede—leer is be

trokken ; en geleerd hebben, dat de nieuwgetrouwde Vrouwen, door

de Oor—eierlelen diefe van haare Mannen tot een Bruidloft- {tuk gekre—

gen hadden , dagelijks tot gehoorfaamheid vermaand wierden: Мета!

ter Oore mĳne /ŕemme ¿y Wgeen Lama-hs, Geneíìs 4.: 23. Voorwaar Pe

tronius fchijnd uit geen andere aanmerking de Arabiers, Door/voorde 00

ren, aangenaaid te hebben, als om datfe Slaven by de Romeinen waaren:

N 11 zV want
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_ Oorcicr

Ëkooktot

Oll‘erhan

den en H.

Giften by

want de doorgeboorde Ooren waaren by de Romeinen een afkeerig Brand‘

merk der dienllbaarheid. Doch dat de Oor-cierfelen by de Hebreen , be

halven een eerlijk Cieraad, ook by voorval, een gedenkwaardig en Heilig

gebruik gehad hebben, fietmen Exod. 35: 22. alwaar na de Inl'erting des

de Hebreen Sabbaths , het Volk onder de Eerítelingen en andere gefchenken , ook Oor

gebruikt. cierfelen hebben geofferd. Siet mede een diergelijke Offer ter verfoeningc ,

Oorcierl‘els Num?, I :5 o. ja dat de Oor-cicrfelen ook by fommige tot aan de Beefien over

по! de Bee- gegaan zijn , daar van getuigen de Hillorien , dat het aan de Olyphanten ,

Ílcn over—

gegaan.
Herten , Oifen , Honden en andere gefchied is, die wy hier niet en willen op—

haaien: want Wy fouden ons hier dan ook ligtelijk verpligt vinden , om aan

die , welke aan de Houte , Steene en Metaale Beelden der Afgoden gehangen

_ zijn, te gedenken ; waar van liet den Brief van Jeremias , in ’tßoek van

En ook

tot de AF

goden en

Doodcn.

Arm -riu

gen waar

van foo

genoemd.

Baruch, kap. 6. en de getuigeniílen der Heidenfch‘e Schrijvers. Ja wy

fouden ook by de dooden in de vermufte Graven moeten nederdalen: want

men vindfe daar al mede van de Schrijvers aangeteekend. Ook en willen wy

niet heel breedweidig verhaalen, hoedanig de Joden de Befetene plagten

te genefen , door een Ring in den Neufe te l’ceken , waar vanJofephus ge—

denkt , om dat wy fulksшеейvoor bedriegerie en leugentaal houden. Waar

om wy van de Oor-cicrfelen affcheidende , nu ook yrs van de Arm-ringen en

Brafeletten der handen willen feggen; dewijl daar van in de Heilige Schrif

ten ldikmaal gefprokcn word, en uit de gedagrenis der Griekfe en Latijnfche

Schrijvers hier konnen opgehelderd worden.

De Arm-ringen zijn van ouds by de Romeinen Ármill‘e genoemd ge

worden ; om dat de Oude den Schouder te gelijk met de Armen , Акмоз

noemden: van welke niet alleen de Wapenen die of daar van af hangen—

de, of aan vail gehegt gedragen wierden, ARMA , Wapenen ,' maar ook

felfs de Cieraden en Goude aanbindfels д die der felver plaatfe bekleeden,

en te mets wel felfs daar boven op gedragen zijn, ARMILLJE , drm-rin

gen of Hrm-banden genoemd zijn. Welke benaaming ook tot de Gou—

de loffe Kettingen, Snoeren en Brafeletten, die beneden aan de voor—

hand gedragen wierden, om de gelijkheid des maakfels en diení’c, is 0—

vergegaan. Waar uitmen moet valt Rellen' , dat’er twee plaatfen en tweeder—

Тише; lei aart der Arm-ringen moeten betragt worden; namelijk d’eene voor den

Arm-rin

gn.

Schouder of opper-arm , en d’ander voor de Hand, ofonder-arm.' Gelijk

van de laatfie te fien is Genefis 24.: 22, 30. daar Rebekka Arm-ringen aan

'haare handen krijgt. En Ezech. 16: п. lefenwe: Ook читаете ik umet

(Летай en dede Arm-ringen aan uwe handen en ет Keten om uwen hal—v.

Vergelijkter'mede kap. 23: 4.2. en onfe Printverbeelding о`к s. diefe drie—

finds; namelijk de Arm-ringen tweefinds , boven den Elleboog, end’an‘

dere onder , het zy dan digt om de voorhand toegefloten , ofook los afhan“

gende vertoond , liet qs. Gelijkmen dan ook dc Arm—ringen der Schouders

van de geleide die aan dehanden gedragen wierden , en by ons eigentlijk Bra

feletten fouden heeten , onderfcheiden fret 2 Sam. 1: 10. Ik nam de Kroone

'van hoofd', en het Armgĳmĳde dat aanfyn arm war. De Romeinen

hebben hier ook altijd onderlcheid in gemaakt : ` want de Dextralia behoor‘

den tot de handen , en de Аттик bedekten defchouders ofboven-armen,

By Livius vindmen de Arm-ringen Вис/Лайка genoemd , van BKACHIUM,

een Атм. ‚ Daarmen ons onduits woord Brafilet in ’t gemeen van afleid. In

een oudeNoorweegl‘che Kronijk vindmen aangeteekend , datmen d’Arm—rin

gen eertijds regt boven de vouwing van den Elleboog gedragen heeft : fret de

Figuur by T. Doch Johan de Laat vertoond die midden op de Schouder

van een Amerikaanl‘che Maagd: hoedanig wy niet weinig met Korallen

‘ aan
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aan hals en armen, handen en beenen ; Ja de gantfche buik tot na by de

knyen bepeereld Исп , in het voorbeeldcken onder v.af‘gefchilderd. khe

diginus beweerd, dat de Arm—banden (by de Griekfe Overl‘etters PsxaLLIAI

enaamd) aan ’t opperfte gedeelte der armen plagten gedragen te worden ;

waarfchijnelijk met dien naam genoemd ‚ om dat de Dorianen denopper-arm

‘Pfellion noemden: ’t gene fy dan deden om de gcíbndheid , vermoedende 03:32?

daar een feker Slag—ader te zijn , die door ’t aanmaken des Gouds, de wel- Bm by de

fiand des herten bevorderde. En gelijkfe ook geloofden, dat de flag—

aderen van de Voor-hand meerder gemeení‘chap met het Herre dan de den Arm

vingeren hadden 5 foo hebbenfe de Goude Brafelctten of benedeníle WHS?"

Arm—ringen , hier toe met meerder opfigt dan de Vinger-ringen gedragen. En паштет;

alhoewel de Arm-ringen ‚ foo wel by Mannen als Vrouwen, aan beide 153313”?
_ armen gedragen zijn 5 foo was het egter een meerder Cieraad en Staat, „ОБШЁС

° defelve alleen aan den regter Arm te dragen: gelijk de fpreekwijfe Ecclef.

21. vers 24.. (De Ïugt Ĳ den ’uooîflgtlgen Man gelijk een Отделите/ег

fil, en gelĳk een Arm—band aan de regter-armj niet duilterlijk te kennen

eeft: want den regter arm is van ouds voor het Merk-teeken der -Man- ре Ат,

nelijke dapperheid gehouden: doch de Sabiners droegenfe alleen aan de rinaämĳn

flinker arm. Nu nadien Genefis 24.: 22. en Ezech. 16: 1 1. Sec. klaar ge- Еще"

noeg gefien word, datfe ook aan beide handen gedragen zijn ; foo fehijnd- “n dc“

merrdcfe daar door van de Arm-ringen, diemen ot aan de ílinkcr ofaan de reg
ter fchouder, en de Ringen diemen :lande vingeren gedragen heeft, genoeg- D

faam onderfcheiden‘te fien: want aldus lefen ook fommige de woorden Gene- ¿fín-"li"

fis 24.: 3o. 2115 h] fiîg de Oarzßaangenfen де Münz-ringen aan Suffer: ЁгагьЁкЁ,

banden ‚‘en nietVoarhoqfd-eierjel до. als veele vertaalen. Alhoewel by Ezech. аж“???

kap. 16. de Oor—ringen van de Voorhoofd-cierfelen onderfcheiden opge- gen.“ u'

teld worden 3 feggende vers 1.1, en 12. Ik dede Arm—ringen aan uwe laan

den , en een Keten aan uwen hals ,‘ dejgely'lzs een Vborboojèl—eieîfel‘aan uw

aangefigte , en Oor—ringen aan uwe Oeren ÖL'. Ten zy dan darmen voor het

ушедшими, de Oorfpangen of Ringen te gelijk moet nemen met de

Oor-eierf‘els , die aan defelve gehangen wierden; gelijk by ons deGeude

щуп of Goude ofSilvere Oor-yfers der Vrouwen van foodanigen gebruik

zijn. Van hoedanige Goude Spangen men fchijncl.V te lefen.in.’t Hoogelied

kap. 1: 10, 1 1. die ontrent de wangen gedragen worden: Uwe wangen zi'n

lieyj’ì’ljle in де Spangen, uwen hals z'n де Peerel-jnoeren ;. y‘fizllen u

Goude Spangen maaken met Зет/еж Dopjes. De Taalkundigers leerenons ,

dat het Grond-woord dat d’onfe hier Ù‘Pangen overfetten , eigentlijk een

Ïarteldug'f beteekend ; als Levit. 12. en elders: doch dat het in ’t Hom

gelied, een Cieraad der Vrouwen beduíd, dat de fweem heeft vandc

Hals-ringen of Bandekens , waar mede de Tortel-duiven gemeenlijk aan

den hals vercierd zijn. Waarom mogelijk de emeene Latijnfche Vertaa‘

ler leeft; Schoon zĳn uwe wangen al: een ë'artel-dui’ve, uwen bal: и

gelĳk Hals-eieraden. Anderfinds meend het woord Spangen by de Vla.

mingen een Windjèl’ofSwagz‘el ,' en foo Гоп het een Hals—band konnen zijn i

maar fulks en рай ор de wangen foo heel wel niet. Doch by andere is

Spang‘e‘ ook wel een Haak of беде : en aldus fou het feer wel tot de Haa

ken of Hangereelen der Oor-eierfelen konnen betrokken worden. Gelijk

de Hoogduití‘chen die ook een Oorflang noemen. By Feíhîs vindmen noch

van fekere Сете gewaagd die de Vrouwen boven aan den flinker arm droc.

gen д welk Cieraad de Uitleggers feer verlegen maakt , niet wetende hoeda—

nig ’t felve mach geweelt zijn ‚ om datfe by den Di ter Plautus wederom

van de.Arm—ringen of Armòba’nden onderfcheiden worden. Onfes agtens

N n 3 Гоп—
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[башен mogen denken, dat defe буре of Riem van de gemecne Vrou

wen gedragen is, om de afhangende Mouwen opgefchort en de armen

bloot en vry te houden: doch waarom fulks alleen den flinker en niet den

regter fou noodig hebben ‘, is duiílcr om te raden: en Bartholinus die hier

met oplet van gelchreven heeft , {laat’er ook over verfct. By de Franfche

Herauten of Adelijke Wapen-beforgers, werd een беде en een Ring;

door een en ’t felve Woord Летели beteekend. ’t Schijnd mede dat dier-‘

gelijke Arm—banden eertijds aan de beenen en voeten gedragen zijn; waar

vanmen een navolging in onfe hedendaagfche geborduurde Koufl‘e-banden

mag fien , namelijk diemen onder de knie draagd. Hoedanige men ge

bfîilêfîan tuigd dat van ouds de dragt der Lakejen of Volg-knegten was. En van

ouds by de del‘e fchijnenfe overgegaan tot de Honden, namelijk in haare Hals-banden;

Lîäfayï‘" die min en meer pragtig hen voor een Armgefmijde , en ook tot be-`

gHalÎbah— fcherming aan den hals dienden. Tot welken infigt fy niet alleen ftevig

дымовые of met Goud of met Silver , maar ook met Koopere Ringen, Schellen,

Yfere Pinnen , Doppen , Starren en anders vercierd en voorfien wierden.

gaaf Doch dat ecnige van hier de Arm-ringen of Hals-banden tot de Kaken 5

Neus ofLippen der Kinnebakkcn overbrengen , fou mogelijk ymand konnen

vremd dunken 5 en egter meenen fommige dat fulks in ’t Boek jobs gedaan

Word, alfl‘er kap. 4.o. vers 2 I . van den Leviathan gevraagd werd: Kот!¿y hem

ет Ring in de Neus-gaten doen ,‘ ofte met een Aî‘m—ringfgjn Kaka doorbooren _?

Alwaar onfe Overfettcrs lefen: 5141! g] met een Ватт/4172 [fà/¿e doorbooren г

. Doch ten fal niet vremd zijn dit ialles op een Hals—band ofte liever op

Neus-Kim de Neus-ringen te pafi‘en , die van ouds niet alleen om den hals , maar

ook gebruikt wierden om de lippen, en fnuiten der Dieren te doorbooren,

derDicrcn enfe daar door te temmen , als te fien is in de hiergcbragte Beeren en

diergelijke , die de menfchen feer gemakkelijk daar mede omleiden: doch

dit is buiten ons befiek; en wy hebben alreede van de Oor en Neus-rin

gen genoeg gefeid, gelijkwe beneden noch yts van de Goude Hals-ban—

den en gewronge Kettingen ophaalen fullen. De {lofaangaande waar uit de

Arm-fin- Arm-ringen gemaakt wierden, was voornamelijk Goud. want behalven

de blijken uit de Heilige Boeken, daarfe t’elkcns nefl‘ens de Goude _Hoofd

Goud- en Hals-cieraden voorkomen, verhaald Livius, dat de Sabiners in ’t ge

meen Goude Arm-gefmijden , »en groote Ringen met Edel-gefleenten aan

den {linker arm gehad hebben.‘ Van welke Goude Ringen aan de armen,

de oude Gallen, Goud-drager: by Strabo genoemd worden. Doch enwaa

ren defe Arm—banden niet altijd uit vaft ot' digt Goud , maar ook uit Ge

trokken Draad-Goud , datmen chen ,Naajen , Vlegten ofBorduuren kon.

En van Ook waarender van geringer НОГ, als van Silver , Kooper , Yfer , Yvoir

Ёж“: en aardig van hout gemaakt. Papirius befchenkt by Livius fijn Ruiters

Käiliui met Silvere Arm-banden , maar d’aanfienelijkíle gaf hy Goudene. Scy

&" lax verhaald, dat de Moorfche Vrouwen haar Armgel’mijden uit Yvoir

gemaakt hebben. En Scribonius Largusen Petronius gedenken ook aan

defe foort. Bartholinus getuigd’er feer oude van Kooper geilen te hebben,

die voor ’t flegte Volkje hadden gediend, en nu m de vermaarde Be

waar-kamers tot Malta en te Bafel te fien zijn. De Vrouwen der Troglo—

diten maakten haare vercierfelenl en Hals-banden uit feker firuikgewas , dat

het Koral—boomken niet ongelijk is: en het ver-armde Volk maaktenfe uit

Dadel-keerncn 5 in manieren als d’hedendaa’gí‘che Bid-kralen diemen Pater

„фен noemd. En op dat defe flegte Arm-banden noch eenige fwier en

cier fouden hebben , plagtenfe die te vergulden, en dikmaal met fnot Cn

quijl te overfirijken: niet omfe daar door te verniflen of te lijmen, als

forn
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fommige ,qualijk hebben gemeend, maar om datfe geloofden dat {ulks de

Tooverfehe belefmg afkeerde. De Edelen hadden Arm-banden van Brand

Heen; en fommige van Gelleenten ol' Peerlen. ,Cant. L: Io.vindmen ook

aan de Peerel-fnoeren van den hals gedagt, daar andere Geer/ronge Ket~

tingen overfetten. Curtius fegd van» de kleedingen der Indiaanfehe Ko

ningen , dat de Pantoffelen met koftelij ke Steenen geborduurd , en de fchou

ders en armen met Peerlen gecierd waaren. Hoedanigen toerulh'ng ook

aan de Perlianen eigen was. By de Romeinen hebben de Goude en ko

ftelijke Kouífebanden ‚ boven andere dertele pragt ook uitgelteken. En

men vind van. alle defe en noch veel meer andere pragt , Ьу den Propheet

`jefaias kap. 3. een gantfche Lees-rol opgehaald; Ье1’сга1‘Гепс1е voorname- I

lijk den Tooy der _]oodfche Vrouwfchap onder defe woorden: In dien dag “êil'fcdëob

falde Heere wegnemen het Cieraad der fehoenen, ende de Maan/eens, en feral/ank

de Hal:-banden, en де Вот-сеегадеп, en de Arm-ringen , en де Hoofd- {aiasmîçn

kennels, en де Hairß/oeidjelr, en де Веешееетдеп, en де gewronge [iet- oëëîlrcîi

ting/eens, en де Oor-ringen, en де Peerlen op ’t толщ/д hangende, en

де Cierlj/'ke Ofuerkleederen, en де ¿finned/eens, en де Linnen Doeken, en

де Hair-naalden , en де Spiegel: _, en de Sweet.doeken, en де Huiven , en де

Krul -_y/er: effe. Want alfoo vinden wy de Text woorden by fommige

vertaald. Doch d’Overfetters verfchillen doorgaans van malkander., van

wegen d’onfekerheid eeniger beteekeniílen.. Vergelijkt ook onfe Duitfche

Overfetting met de Kant-teekeningen. Nu moeten wy noch yts van ’t Fat

foen der Arm-ringen en Brafeletten feggen 5 want daar 1s ons aangelegen dat

wy ’t Weten. ’t Gene dan aan de Armen een Arm-ring ofGefmijde is, fegd Bar

tholinus, dat kan ook na gelegentheid een Ring aan de hand en aan de

vinger zijn. Dus was dan de Form der Arm-banden weltondagtig , doch

niet juill; als een Kring, maar na beneden een weinig langwerpig uitge

rekt, dat is langrondig. Ook waarenfe tweederlei, namelijk heelnauwe , Gaiam:

die onbeweeglijk om de hand of arm ílooten: liet s. T. En dan waarender c" РШЬсп

wijde die daar van af of neerwaards door-.hingen , als de »Brafeletten by rifgîßfn'

Q Еп ook die door een aanbindfel afhingen, van hoedanige wy geen

waar afbeeldfel vinden. Alleen brengd Olaius Wormius een fcer oud Ее" так!

Armgefmijde van Kooper te berde, dat niet veel jaaren geleden in Dc- („ЕЁ

nemarken uitgegraven is. Beftaande uit twaalf uitwaílende beweeglijke PifKOOpcr

Kringen die om den arm gaan , en met twee Beugel-doppen kan digt ge- :gamigo

Horen worden. Men oordeeld dat het foo wel beneden als boven aan den wilden.”

arm iskonnen gedragen worden, door dien darmen ’t enger en wy’er ma

ken kan: overliet met aandagt d’afbeelding daarvan by de Letter w. aange~

wefen. Tot defe konnen ook noch de Goude Arm-kettings ofBrafeletten met

tuflchcn gefette lhikjes gevoegd worden,die thans by fommige nog in gebruik

zijn: als mede van Korallen Peerlen Sec. Bartholinus meend ,datmen de Arm,

ringen die met Geûeenten bralden , tot de groote of wijde Arm-ringen

alleen moet brengen 5 als dewelke шеей na de Kettingen geleken , Claarmen>

yts mede binden en opfchorten kan. Doch de ernilige Cyprianus heeft

defe in íijn Boek van de Klecdingen der Maagden, van eenerlei gebruik

gehouden; feggende; Laat non и две/э ееп onge/ebonden ¿fange/:gt ¿Men

r¿worden ; met eenрешете nek en nette gdŕdlte.- De Oor'en en behoeven niet

doorlioord te worden: noch душу/ее Kettingen of Arm-banden nwe heißen

ofarvnen te bogen. De flegte Luiden onder de Sabiners, foo Livius ge

tuigd , hadden felfs Goude Arm-banden die feer fwaar van gewigt waaren.

Hoedanigen overdaad de gemelde Kerk-vader ook niet onbeflraft en heeft

gelaten. Rebekka kreeg twee Goude Arm-ringen aan haarhanden , name

lijk
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‚lijk Brafeletten die tien Sikels ‚ dat is ontrent vijfOncen (waar woegen. Arn—

‘grimus verhaald , dat by de oude Yflanders een Silvere Arm-ring pleegd be—

waard te worden, die twintig (_)ncen woeg: en datfe de gewoonte hadden

foodanigen tuig aante raaken, _Wanneerfe eenen Eed deden. De wijde Arm

banden hadden een По: of faamenvoegend aanbindfel, Welk niet als een

deel, maar als een aanhangfel des Arm-bands moet aangemerkt worden;

dit was een Goude Band of een Haak, omde einden der A-rmgefmij
den by een te vatten. Hoedanige men fou konnen beíluiten uit die , wel

ke Antonius Augúí’tinusu’it de oude Penningen heeft voorgeí’reld 5 en fonder

de gefeide bedenklijke Haakens binnen haar omtrek niet konnen gefloten

Diergelij ke heeft ook Gruterus in lijn verfaameling der oude Opfchríf.

ten aanden dag gebragt , hier by х. vertoond 5 hoedanige byna van Koopernu

noch veel na d’Eilanden verlonden, en aan de Negers verhandeld wor

den. Zijnde dit defelve foort van Ringen die met Haakskens, Gefpen of

Kringen aan malkander gehegt wierden , daar van ook by Petroniu's gedagt

‚ivord. De loffe of buigelijke Arm-ringen wierden veel met Knoopen m

Oogjes gevat : hoedanige wy mogelijk Knipper: ofSluitelingen fouden‘ noe..

men. En nadien de huid en ’t bloote vleefch voor foodanige Ringen en Han..

ken niet wel en heeft konnen veilig zijn 5 iflet geloofielijk dat fommige defer

Ringen niet als de Brafeletten op den blooten armîmaar boven over de Mouw,

om de meel’te valh‘gheid gedragen zijn: ’t Gene lfidorús met klare woor—

den van de wijde Arm-ringen geleerd heeft 5 alhoewel het de Indianen

doend Gelijk dan ook fommige Kleedingen met Oogen of Neílelgaten

¿ande boven-mouw gemaakt waaren , om de Arm-ringen met Haakskens in te

hegten: en aan fommige Mannelijke fagmen op de íaamenhegtfels konih'g ge.

boetfeerde Tronien van vermaarde Mannen. Hoedanige tamehjkdigt flui—

tende mendan ook aan de voorhand met Gefteente , Peerlen en anders gedra—

gen heeft. Van welke veel ligt het boorden der Mouwopflagen met opftaande

Lubben , Goude Franien en diergelijke kan Overbleven zijn. En alhoewel‘d‘e

Cieraden der armen aan Vrouwen en Mannen gemeen waaren 5 egter

moetmen de Armgefmijden , voornamelijk den Vrouwen aan d’armen en.

handen toepaffen: want fy wierden of van de Mannen aan de Vrouwen,

of van de Moeders aan de Dogters gegeven 5 Jawel byfonderlijk by Erf.

maaking , ‚door uiterl’te wil geíchonken: als dingen die alleen tot de pronk

en dertelheid der Vrouwen-fmuk behoorden: niet tegenfiaande fy w'ziàr.A

fchijnelijk by de GriekenI en Romeinen van de Mannen, en alswe feiden

van de Wapenen des feho’uders, ecrltelijk voortgekomen zijn“; welke‘ook

daar na tot onderfcheid Улицы ‚ Мат Armgefmĳdeú; en de' Vrouwe—

lĳkt, VuuoLm genoemd zijn. Ву de Hebreen zijn de Armgefmijden of

Brafeletten’ niet waarfchijnelijk van de Maagden gedragen 5 om datfe on'.>
der hen als kenteekenen van de Bruids-beloften gehouden wierden l: als te

fien is , Genefis 24.. Hoedanig‘en getuigenis-pand van liefde eenige ook

meenente vinden in de Hiltorie vanjuda en Tamar, Genefis 38: 18,2 5 . Doch

daar onfes agtens den Zegel-ring der ‚h'and‘, veel meer bewijíl dat die doe

alleen maar van de Mannen ‚ten niet gemeen‘van‘de Vrouwen gedragen is.

Siet mede Genefis 4.114,2', Nuna'.y 3 1‘: 5o. 1 Kon:` :"1 . en Ellh. 3: 10,1 2. en 8:2“.

Den Bruidegom vereerde een Arm—pand aan fijn beloofde Bruid ,‘ tot

een Armgefmijde: en fy behield fulks ook van doen’aan‘in'eigend’om,

fchoon den Bruidegom quam te fierven 5 als een Koninglij‘ke Gods-perr—

ning of. hand gift, by de Oude „Arm Regja genoemd. Waarom dan

ook de getrouwde Vrouwen haare ‚Trouw-belofts Armbanden boven an—

dere Kleenodien’ in‘ haare Ju'weel-kas’j‘e of Stofi‘eerfel-laade , feet forgvul.

’ delijk
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delijk bewaarden. Gelijk’er ook fommige geweeft zijn, die begeerden,

dat haar dus verkregen Arm-cierfel , ter eeuwiger gedagtenis haarer aan

geboden Trouw-belofte, _ te gelijk met haar in ’t_ Graf geleid wierd. Be

halven defe gewoonten hebben de Armgefmijden noch andere gebruiken _ Акта:—

gehad, voornamelijk in geval van fchenkadien: want boven datmen de

Gelanten daar mede befchonk , en te mets ook aan de Soldaten , als prij- maligna

fen wegen haare dapperheid , uitdeelde g wierdenfe ook elkander op de äïdeg“

Geboorte-vermaningen vereerd. In de Ringíleek-fpeelen en Ridder-oeffe- "

ningen, gafmen d’Uverwinnaars ook‘Ci'erlijke Arm-banden. Sulks datwe

daar uit klaarlijk ‚ fien , dat het alfoo wel Eer-giften , als dertele Pronk-V

eieraden zijn geweeft; alhoewel fy ongetwijffeld van de Vrouwen veel

finds gebruikt zijn tot voordeelige gereedfchappen der Hoovaardie, en om

de oogen der Mannen daar mede te beguichelen ~, waar van wy een voorbeeld

fien in ’t Boek Judith kap. 10. vers 3,4.. daarwe dieHeld-haftige Weduw

vrouw , dus opgepaleerd fien voor den dag’komen: S] шут haar lig, Arm rin—

boon: gelieel met water; _en душ dat met leoflelg‘ke dikke Salve : en j]

‘Ùlegte het [wirl 'van haar hoofd, en fette een нише daar op: en dede ha- Vrouwen

re rvreugde Kleederen aan, waar mede fj _bekleed wat т де dagen "van îï‘ĳ‘à;

haaren [Wan IWanafl‘e. En deed Pantojj‘elen aan де voeten, en деде haa- grââtßc

ì‘e ¿frm-ringen aan, ende Над-балдел , ende Ringen, _ende Oor-ringen en Pro‘àkac‘

al haar Cieraad: ende vereierde haar feer tot bedriegz'ng ŕvan de vagen dei’ ou en“

Mannen, foo 'veele haarfouden ann/fen. Arias Montanus wil de Arm—ringen D‘Am

ook aan den Ephod van Aaron , en by gevolg ook aan dien van Gideon toe ej rings" ook

рай hebben. biet defe, Schouder-banden genoemd , Exod. 28: 12.еп kap. Êîïûïmk

39:4.. die van Goud geweefi: zijn met gevatte Steenen daar in. De Ifraeliten теша“

hebben ook Arm-ringen tot een Oíferhande ter verfoeninge gegeven , als te

fienis Num. _5,1: 50. En wy hebben gefien dat den Arm-ring van ouds by A„m_ń„_

d’Yflanders het \Vaarteeken van den Eed geweeít is: en daar van fal het gen reige

ligt gekomen zijn , dat Frotho de Groote Koning der Denen, Arm-rin

gen aan de Drie-wegen , en voorby—loopen , aan hooge klippen deed op- de_rñcçwůf.

hangen, om fijn Onderdanen tot getrouwheid te vermanen. Еп in агат ЩЁЫЁЁ.

zin foumen ook de Brafeletten , die een Hebreer eertijds aan fijn Bruid geil’. ‘

tot een Beloft-ltuk gaf, konnen aanmerken, als banden en Boejen der Leerrijke

liefde waar mede fy nu aan haaren ondertrouwden Man valt gebonden ,_ ТЕ;

en verpligt wierd getrouwelijk aan de hand te gaan. Eindeling heeftmen „u.

ook aan defe Arm-ringen en Bfrafelctten uit bygeloovigheid, @enige Ge

nees-kragt en andere vermogens beginnen opte dragen: wanthmenieide ,

datfe het Geld in de Kas vermeerderen, de fmerten der _Vrouwen Rillen ,

en de ‚beten der dolle` Honden genefen , en de liefde der Mannen tot de ‚

Vi‘ouwen‘ opwekken konden. Waar toe mogelijk de afkomile en oud ’t De Bral“:

gebruik defer Arm-ringen , dit waangeloove niet weinig {al onderí’teund Ёж“???

hebben :> Want gelijk Bartholinus feer welaanmerk‘t, foo fchijnen fommi~ zĳt?

ge defer Arm—ringen van ouds een Oorlogs-§_gereedfçhapr geweeít te zijn ¿_ gcïîvgl‘cid

dat aan den arm, en mogelijk ook aan den hand gedaan wierd, om de Îgn

felve fierkte en vaíligheid te geven in ’t flaan. Waar van wy miílchien een ‚Шепча

overgebleven fweemiel lien konnen, in de Arm-banden, waar mede de ;3;î"’c“1‘“‘

Italianen en Franffen haare armen gewoon zijn te bewaaren , om in ’t Ballon-'

ĳel, de opgeblafe “Änd-ballen te fierker voort te drijven. Men getuigd

ook, dat wanneer de oude Mannelijke Arm—ringen met de hand gefchud

Wierden ‚ fy een geratel gaven; ’t geen niet dan door het maakfel en faa- Рад?"

menftel der verfcheide Kringen of afhangende Ringen {al gefchied zijn:

en' door fnlk een geluid wierden de gemoederen der Krijgs—lieden’tot den "uw

О о nut.
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{lrijd op gewekt, of de Vyanden door het geknars verfchrikt. Tot welke

foort van Arm-banden Bartholinus ook de Tillaken en Ledere Hand

fehoenen wil betrokken hebben : welke waaren Koopere Plaaten , met Rie

men aan de handen en den onder-arm gebonden , daaraan verfcheide Dop

pen of Nagelhoofden , van Yfer of Lood waaren 5 gelijk by Mercurialis

en andere breed te íien , en hier liegts met een {taaltje by A A =и= aangewefen is.

Soo dat het gene eerflelijk een Wapen-tuig geweeíl is, van wegen lijn gebruik

en dienít , naderhand niet fonder opíigtelijke afkomft der benaming , tot een

Cieraad geworden is 5 dat ligtelijk aan de Vrouwen is overgegaan, wan

neerfe dufdanige nafweming van Arm-ringenen Hand-fchoenen, als een
Mannelijk gefchenk ltot een Waarteeken haarer Trouw-belofte van den

Mannen ontñngen , die haar ook beloofde te befchermen , en te houden

als een Cieraad aan lijnen arm gebonden , datfe hen niet ligt en lieten af

ílroopen. En het kan ook geloofd worden , dat de Vinger-ringen, kleine

affettelingen van degroote zijn : hoedanige by de Hebreen en veel Ooilerfche

Volken шеей den Mannen , en onder die noch wel шеей de groote Heeren en

Koningen toegefchreven worden. Dienende voornamelijk tot verzegeling ‚
van haare bevelen en fchriften : íiet de boven aangehaalde plaatfen. Nu moe.l

tenwe tot de oude dragt der Arm-ringen , ook de Hals-banden ofGoude

Hals-cieraden en Kettingen gedenken 5 gemeenlijk by de Romeinfche

Schrijvers Тошшвз genoemd, om datfe Tome, dat isGedrdaidofGe

Wangen waaren , waar aan ook Virgilius gedenkt in iijn vijfde Eneas. Del

gemeene Latijnfche Vertaaler heeft in ’t Hoogel'ied kap. 1. vers II.` ge

lcfen: ИО ßlllen и Goude gewrongen Keten: тал/ат , gefahr/teerd met М]—

ver. De Torque: of gewronge Hals-banden fegd Iiidorus, zijn Toeren

van Goud, hangende om den hals tot op de borílz. De oudfle waaren

volgens Scheiïerus , niet met Schakels of Ringen , als d’hedendaagfche

Kettingen aan een gehegt , maar uit een of meer draden in malkander

gedraaid: en in diervoegen eenigíinds verfchillende van de Catellœ of

kleine Kettingkens , die uit loshangende Schakels beílaan: gelijkwe van de

Torque: of gedraaide Goude Banden', inonfe Vertoogfehets ontrent z zz.

eenige konnen belien , die buiten'verder verklaring haar oud maakfel genoeg.

faam affchilderen. Totwelkmen fig ook die by z as vertoond word, uit fes

kant gellepe Iteenen, Krillallen , itukken Goud , Korallen , Gitten ofdier

gelijk verbeelden moet. En alhoewel defe Hals-banden gemeenlijk van, _

Goud waaren5 foo zijnder ook van ander Metaal en йог, als ook vani

verfcheide gewigt en grootte gewecít: want nadienfe veelfindsals prijfen.l
tot vergelding van dienit gegevenlwierden , wierdenfe ook na de waan'l

digheid des perfoons en de verdieníle, grooter of kleinder, {legter of

koltelijker uitgedeeld: die dan ook in ’t begraven van de fulkevoor-aanin

haare Lijkflatien gedragen wierden. Defelve Schefferus meend, dat duf

danige Goude Halsbanden , van ouds de dragt der Koningen4 en grootel

Heeren was5 en dat hier van daan fommige Koningen den naam'van ANA

KIM by d’oude Hebreen gekregen hebben. En gelijkvolgens Pancyrollus ,_

dufdanige Goude Hals-banden by4 de Prœlidenten der Provincien gedra

gen wierden 5 alfoo plagtmen ook in ’t affetten of vernederen van fulk een'

Amptenaar , hem den Gouden Hals-band eerít en voor-al afte doen. De

wel of Edelgeboore Kinderen plagten ook Goude Hals-banden te dragen 5

’t geen de llegte Luidjes van leer naaapten. Welk gebruik der Goude

Hals-banden foo oud is , dat deiTelfs oorfprong verlooren is 5 gelijk ook gelien

word datfe al ten tijde van Mofes bekend waaren. En dus ver dagt het ons

goed , de volg-draad onfer opgeitelde Hoffe, door d’inlas van Gideons Ephod,

en

/
.
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en de Oor en Arm-vercierfelen der Ooílïerfche Volken een weinig uit te rek- ‚

ken 5 doch geeniinds daar mede af te breken. Dus vervolgen wy dan we- УМЫ;

дегот де Reeks der Afl`yrifche Monarchie , die wy onder de Koning ЁДЁЁЁ“

Mitreus gelaten hebben, den welken van lijn Soon Tautanes in ’t Rijk Мощные.

gevolgd is, wanneermen gill: dat Thola het Rigterfchap over lfraelinhan- шаыоп;

деп hadde; die na Abimelech Gideons Soon opltond , volgensJudic. Io: 1. тётя

Gelijk mede aangeteekend word , dat de I-liftorie van Ruth en Boaz , om Н.“

деГе ltreek en tijd voorgevallen is. Op welke Rigter, Jair de Gileaditeris „даёшь

gevolgd, Judic. 10: 3. Gelijk ook veele Tijd-reekenaars, den Trojaan- “l 5031

fchen Oorlog in defe dagen vail: Prellen. Na Tautanes quam Tantaeus aan

de Monarchie, die gevolgd wierd van Thin-rus. Alhoewel Schaligero- ‘ VicfAny- ~

ver Eufebius , tuiTchen dele twee noch vier andere AH'yrifche Koningen fillìääft'uf;

inlalt; namelijk Arabelus, Chalaos, Anabos en Babias, die te faamen шашни;

Ontrent honderd Jaaren de Monarchie foudcn ingehad hebben. Geduu- Баш“:

гепде де Regeering van Tautanes , heeft Ifrael andermaal , agrien Jaaren vnrsfhalig

.onder ’t Jok der Atgoden-dienaars moeten fugten, als wanneer de itrijd- mfg*

bare Jephta van God geroepen is, om hun van de Ainmoniten te ver- Шить

l'oilen. Gelijk hy ook lli-acl les Jaaren rigte, en {lervende van Ebzan ge- dmkmìiq

volgd is, Jud.~ 12. die fommige Joden voor Boaz houden. Ка ЕЬ2ап

volgde Elon , Jud. 12: 1 1, 12. en Abdon , de Soone van Hillel de Pirha-f

toniter, vers 13. En doe Eli, die ook Hooge-prieller was, 1 Sam. 1:

vers 9, 1 2. 1п welke tijd Ifrael ontrent veertig Jaaren van de Philiihjnen _

dapper geplaagd wierd, Jud. 13: 1, 2. doch van welke haar de [terke madiaq..

Simfon begon te verloffen , volgens de toefegging van den Engel aan Ma

noachs Huisvrouw gedaan: welke verlofling verder onder Samuel, baul ~,

en byfonderlijk van David, is begonnen voltrokken te worden, federd

dat hy dien ongetemden Snorker Goliath, met een Slinger-lteen voor de

kop geklonken, en in ’t voetzand had doen nederploffen. Ontrent den

ouderdom van David, giíltmen dat Dercylus, lijn Vader Thinœus in“ de

Allyrifehe Monarchie gevolgd is. In welke tijd ook Salomon op Davids

bevel van den Prießer Zadok, tot Koning gefalfd is, 1 Kon. 1: 34.. Die

dan ook in ’t vierde Jaar iijnes Rijks, fijn vermaarden Tempel te Jeru

falem begon te bouwen, 1 Kon. 6: 7. Nu volgde Eupalesin’t Ailyrifche

Rijk; en de Koningin van ’t Rijk Arabien, uit Sceva, ceri Landfehap

Zuidwaards van Canaan , na een der Soonen Cus alfoo genoemd ,Geneiis

10: 7. fpoede lig na Jerufalem om Salomons Wijsheid en Rijkdom te ver

nemen. En is dit Vreedfaame Rijk en die wijíïelijke Regeering , kort op Берте

.Salomons afval tot de Sidonifehe en Moabitifche Afgoderie en' Vrouwe- fglüläär

luft , onder lijn nazaad Jeroboam jammerlijk in twee hoopen gefcheurd, еп Мг

foo dat’er twee Koningrijken uit die fplifling voortquamen , onderfchei- kgfuîïc'

den in Koningen Ifraels en Juda, 1 Kon. 11: 31, 32. Gelijk het dan ook

korts daar op gebeurd is, dat Sifach de Koning vanEgipten, Jerufalem

overvallen en geplunderd heeft. Na Eupales volgde Laollhenes in (ГАС.

fyrifche Monarchie, en nahem Pyritiades, die van Ophrateus en Afcra

zapeus is nageftapt. Ontrent welke tijd fommige reekenen dat Jonas na

Ninive gefunden wierd, om die groote en geheel in fonden verfopen

Stadt, tot bekeeringe te roepen ;- doch andere Rellen hem met meerder

waarheid onder Pul of Pul-Belochus. Nа defen Monarch is eindelijk lijn

Soon Sardanapalus aan ’t Rijk gekomen , diemen gemeenlijk voor den

laatilen Preld, als onder wien de Monarchie 'ammerlijk vervallen, en de

Mogendheid van die alleen-heerfchappye ge eheurdV en als in twee Rij ken

verdeeld is д namelijk der Meden , waar onder ook de Perfiancn zijn, en

Оо z der
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с1ег Babyloniers, die de Heilige Schrift Víflj’r‘z'e‘rs noemd. \Velker regte

Koning na Sardanapalus geweell: is Phul—Belochus, die anders ook Bele

lus, en in de Heilige Hillorien PUL genoemd word, 2 Kon. 15: 19.

Sederd welke tijd feer fwaare Oorlogen tuiTchen de Affyriers en Joden

ontf’taa'n zijn": want God liet dit Volk, na veelerlei tuimelingen onder

malkander gehad te hebben, wederom van nieuws aanwafl‘en en ontfag

gelijk worden , om een roede in fijne hand en werktuigen fijner regtvaar-T

dige verbolgentheid te zijn, Jef. 8: 7, 8. en kap. 10: 5-15. en i3: 5, 6.

Alle de Hil’torien zijn vol van de overgroote verwijftheid van gemelden

Sardanapalus , die door fijne onmannclijke omgang met Hoeren en ligte

Vrouwen alle de faaken des Rijks liet verlooren gaan: Ja ten laatí’ten loo

ver buiten ’t fpoor holde , dat hy van Arbaces, lijn Stadthouder in Me—

den, felfs midden onder de ligte Vrouwen aan de Spin-rok gevonden -

wierd. Hoedanigen lafhertigen Tijd‘verdrijf de Mannelijke Arbaces in

_ een Vorí’t die den laß'. van foo grooten Gebiedfchappye te torflen had,I

niet konnende gedoogen , heeft langs foo meer met l’hul-Belochus ,’ die

Stadthouder in Babylonien was, beginnen aan te fpannen: en hebben defe

door ’t berokkenen van ‚Binnelandïche Oorlogen, Sardanapalus de voet

over al dwars gefet; foo dat hy in der y1 overwonnen, en foo in ’t nauw

gebragt is , dat hy iig felven als een radeloos en verlaten menfch , te gelijk

met een faamgetal’ten hoop der Rijks—fchatten in fijn Paleis deed ver

branden; op dat hy met dufdanigen fchandelijken dood de hand fijner we#

derllrevers ontquaame: Het welke dan de Mannelijke uitgang was van dien

Vrouwen—vorfi , die fijn gantfche leven door gebragt hebbende inonman

nelijke zeden , alleen in iig felven om den hals te brengen , wou betoonen

een Manmoedig herte gehad te hebben. De Glorie der Monarchie nu met
Sardanapalus grootdeels in d’afl‘e gedompeld, hebben de LandvoogdenI

Arbaces en Phul-Belochus lange om de Alleen—heerfching en de fchatten

des Rijks gevogten, tot fy ten la‘atf’ten, op dat de welílands des Rijks

niet geheel verwaarloofl: wierd ‚` de Beheeríching in tween deelden, na

melijk in een Rijk der Meden, waar onder ook de Perfen waaren; en

een Rijk der Babyloniers 5 inde H. Schrift , het Rĳk der Aflyrier’: genoemd:

als welkers Koningen ook te Ninive meeí’t haare Hofhouding hadden.

Gelijk mede Arbaces nu Koning van Meden geworden zijnde, lijn Zetel

van Ninive opruimde en na Eôtabana de Hooftfiadt in Meden overbragt ,

op dat hy die plaats voor den Stoel van ’tAíTyrifche Rijk verfchafte , die

Phul—Belochus als Koning te beurt gevallen was. En heeft dit Rijk der

Meden onder de navolgende Koningen, Mandanes , Sofarmes , Articar

mes, Arbianes‚ Arfaces, Phraortes, Cyaxar en Afiyages бсс. noch ge—

fiaan ontrent 287 Jaaren; namelijk tot Darius en Cyrus‘toe , die het Ва

bylonifche Rijk onder Belfazar inflokte en de gantfche Monarchie aan dat

Rijk overbragt. Wat Koningen nu ook federd defen Phul-Belochus , het:

Afl‘yrifche Rijk tot op Merodach, die den Stoel defer Rijks-befitting uit

Afl‘yrien na Babel in Chaldea overvoerde 5 dat fullen wy in den Volgdraad

haarer regeering , (onder welkeden Kerkelijken [laat der Hebreen een groo—

ten faamenloop had) aanítonds ontwonden fien. En alhoewel het Afl‘yri—

fche Rijk federd defe fpliíling veel van fijn eerPte luifier fcheen verlooren

te hebben 5 nogtans Щеп namaals, wanneer de Babyloniers ’t Gebied we

derom in handen kregen , als van nieuws met Glorie overgekleed gewor

den; namelijk onder Nebukadnezar, die op Ben-Merodach gevolgd is.

Waarom hy ook van Daniel Graat en een Koning der Koningen genoemd

word, kap. 2: 37. en kap. ‚4.: 22. daar hy niet anders voorkomd als den

Sijn Stad

houders

twiften

en vegten

om d'Al‘

leen‘heer‘

fehappye.

Rijk dei:

. Meden en

мути.
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_eerilen Monarch der Bab'yloniers, die het Gouden Hoofd was van het

Beeld, door welke de volgende Monarchien afgefchaduwd waaren. Ge

noegfaam aanduidende dat mogelijk Nebukadnezar de verdeeling , die

f;derd de Landvoogden Arbaees en Phul-Beloehus ingekomen was, we

derom als tot een Hoofd en groote Alleen-heerfChing brengen fou. Soo

dat’er fou konnen gefegd worden, dat Babel het Cioraod der' Канту?)

ken, т de Hoogheid der Cboldeen fwd/.f5 Jef. 13: 19.. met Daniel kap. 4..
vergeleken: gelijkwe verder in lijn ygroote Daden , hier na fullen ontwaar

worden. En aldus fietmen dan ook dat in de Heilige Hiílorien aan ge

melden Pul of Phul-Belochus , alclereerit na Sardanapalus , den Eer-naam

van Koning ‘von L/íßi'rz'en gegeven word, 2 Kon. 15: 19, 20. en I Kron.

5:26. \V1ens navolgers niet alleen Koningen van Allyrien , maar ook van

Babel waaren. Voor den tweeden noemd de H. Hillorie Tiglat-Pilezer de

Soon van Pul, die de Ifraeliten naAíTyrien wegvoerde, 2 Kon. 15:2 9. 2 Kron.

2 8: zo. Ste. voor den derden Salmanaifer Puls Kinds-kind , 2 Kron. 1 7: 3. Sec.

Еп деп vierden Sennacherib , Puls Kinds-kinds-kind, 2 Kon. 18: 13.

Den vijfdenv Aiferhaddon , die ook uit het Stamhuis van Pul was , 2 Kon.

19. Daar na Merodach-Baladan, 2 Kon. zo: 12. Еп tenlaatiten ook Ben~

Merodach , 2 Kon. 2 Len 2 Kron. 33. Nа welke de Monarchie onder Ne

budknezar wederom aan de Babyloniers quam. Diewe met de voorge

noemde der Aifyriers , in haare Volgreeks tot ор Belfazar (met wiens dood ,

de Monarchie der Perfen onder Cyrus het hoofd opílak) aldus aan een

gefchakeld vinden. Het fchijnd wel feker, dat Pul 2 Kon. 15. die by

de ~Heidenfehe Schrijvers Phul-Belochus genoemd Werd , de navolger van

Sardanapalus geweefl is. Еп word na veeler meening in de H. HiilorienPUr.

genoemd, om 5dat fulks by de Hebreen en Chaldeen foo veel beteekend

als een Ájïoheider of Ondordrukńzr. Waarom gegifl. word , datmen PUL

voor lijn eigen , en BELOCHUS voor lijnen bynaam te houden heeft 5 zijn.

de die ontleend van de Prieiterlijke dienlt van den Baal lijnen Afgod.

Doch by Zonaras en Diodorus Siculus heeft »hy -wederom eenen anderen

naam: doch gelijk iijn naam is , alfoo is hy ook de ecrite veriloorder en

vervolger Ifra'els geweeil; _en heeft denHebreeuwfchen Koning Mena

chem Cijnsbaar gemaakt, 2 Kon. 15: 18, 19. Hem doende eene groote

Brandfchatting betalen; welke dien Koning uit de Gemeente moell put

ten, op dat hy ter nauwer nood in ’t Rijk ilaande bleef. Aldus wierd hy

dan geftraft over fijne uitbundige Tyrannie: want hy hadde Sallum de

Koning doen fneuvelen , en de Sadt Thipzag met al dat’er in was geflagen,

en de fwangere Vrouwen in flukken doen houwen , 2 Kon. 15: 16. Doch

hy Ilierf en fijn Soon Pekahia wierd Koning in iijnplaatfe. Na Pul volg

de Tiglat-Pilezer in ’t Affyrifehe en Babylonifche Rijk, 2 Kon. 16. die

ook daarom Tiglat Ful-Allin: de Koning van Babel in де Heilige Hilto

rien genoemd werd, 1 Kron. 5: 26. Defe vatte den Oorlog ор tegen Re

iin de Koning van Syrien, en Pekah de Soone van Reinalia Koning van

Ifrael; inflokkende de Landflreken Gilead , Galilea en de StammeNaphta

И; ílepende het meelle Volk gevangen na Ninive de Hooftlladt van Af

fyrien, 2 Kon. 15: 29. Welke wegvoering by veele voor de eerlle Alfy

rifche gevangenfchap opgenomen word. Ter Welker tijd ook felfs Pekah

van Hofea dooriioken en Koning in íijn plaatfe geworden is, Vers 30.

Ook heeft Tiglat-Pilezer tegens de Koning vanuda geoorlogd; {lraífen

de des Konings en des gemeenen Volks afval en Afgoderie 5 niet tegen

ßaande hy /hem te Vooren tot fijn noodhulpe gefineekt had. Na defen

_volgden Salmanaifer , een van TiglatPi1ezers Soonenin ’t Alfyrifche Rijk 5
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die ook by vernoeming Salman, en Afnapper en AHer-Haddeus in de Hei-v

lige Boeken geheeten word. Mogelijk by Ptolomeus en andere Schrijvers

Nabonaíl'ar genoemd. Doch die gantfch qualijk van Cedrenus met Sar

._ danapalus, en van Eufebius met de Hif'torie van Senacherib' vermengd

¿gli? д“ word. Men vind verfcheide Oorlogen van defen Salmanaffer aangeteekend.

manga In de eerlte kreeg hy Hofea de Koning van lfrael gevangen, 2 Kon. 17.

fŕlmmf: Ter welker tijd ook de Propheetjefaias in ’t leven was. Daarop fwolghy

¿§ch na een tienjaarig beleg der Stadt, ook geheel Samarien in, en voerde de

vom; ook х Stammen Ifraels gevangelijk na Allyrien , en verltrooidefe foodanig in

de_ISIfÍeml-s de Medifche Landfehappen en_elders, dat’er weinige van weder in .haar

“c Vaderland gekomen zijn, 2 Kon. 17. D’andere Oorlogen heeft hy vol

gens Nicephorus en Zonaras , tegens de Tyriers gevoerd. Gelijk hy ook

Sämb de Meden op ’t lijf gevallen is, en onder ’t lok gebragt heeft , volgens

Éjmccrjffrrilb 2. Kon. 18. Ор $а1шапаП6г volgde fijn Soon Sennacherib in de Monar

никак chie: alfoo Bloed-dorltig en wreed van aard, als lijnen naam was; die

gmlgcl een hoovaardig en bittermenfch , offeherpfnijdend Swaard offelle Krijgs

man beteekende: anders word hy ook Sargon genoemd ,Jef zo: r.' Defe

dan Egipten en Ethiopien met den Oorlog aangrijpende, emagtigde ve

le Volken, en vervoerdefe onder veel jammers en elenden in gevangen

fchap: gelijk het over hem aan denjoden feer nadrukkelijk te vooren afge

_Ijrophc- fchilderd was, op datfe doch hun vertrouwen op'de magt van die Koningen

_ niet en fouden fetten, door den Propheetjefaias; leggende: Сет/е тупел

'ging 0%“ knegt yeßzia/.r naa/et en barrefvoets wandeld driejaaren, tot een teelten ende

жажды 'wonder over Egigten en over dhorenland: aljoofal de Koning ‘van Áf

Iagiprcu'.’ _Úrz'en ‘voortdry'ven de gevangene der bgiptenaren, en de Moonen die weg

gevoerd ßlllen werden; jonge ende oude, naakt ende barret/oen, en neet

bloote billen, den Egiptenaren tot fehaamte Ó'e. Siet kap. zo: 3. 4.. Defelve

Allyrifche Koning verwoelte ook de geheele en vanouds beroemde Hoofd

iladt No , en brak den Tempel van Serapis af, die in de felve vermaard was,'

msgid: volgens jerem. 4.6: 25. Ezech. 30: 14., 15. Welke Glorie-rijke Stadt,

No mdcr- naderhand Alexandria genoemd wierd, na Alexander de Groote dieie uit

„тж, de puinhoopen weder opbouwde. Welkers voorgaande luilter en hoe- 

Аьшн- grootheid haarer voortreffelijke Stands-gelegendheid, ons den Propheet niet

Säáâï` duifterlijk heeft willen affchetfen 5 wanneer hy tegens Ninive iijne God-

fpraaken uitboefemde , defelve afvraagd 5 29: gy beter als No, de Volle.`

туй, gelegen in de Riviere? Die rond’onz benen water heeft? wel/eers

1/oor-maur de Zee is? Nahum 3: vers 8. Daar na heeft Senacherib tegens

Hiskia de dertiende Koning van Juda den krijg gevoerd; verfcheide Ste#

den bemagtigd 3 en ten laatlten ook door lijnen fnooden Veld-overlle en?

Gods-laiteraar Rabfake , Ierufalem trouwelooílelijk doen belegeren; niet'

tegenßaande Hiskias , felfs met d’uitputting der Tempel-fehatten , fijn gun;

fte door het betalen van een groote Brandfchatting gekogt hadde. Носа

riïgîää' danigen verbond-brekingy de Godt Ifraels danv ook verdroot , en niet onge

van God íltaft heeft laaten voorby gaan 5 maar het Heirleger van Senacherib op het

#mgm kragtig Gebed van Jefaias en den Koning Hiskia, in eenen nagt 185006

Man door de hand van eenen Engel heeft afgeflagen. Onder welke vervloek

te Neerlaag het felfs Rabfake niet en heeft konnen ontlhappen; doelt

die vry (шатен braken op, en hielden ’t voor geluk, datfe met de tell:

riîclgïhâ- van ’t Leger Onverrigt na Ninive mogten fpatten. Alwaar Senacherib uitv

¿ods weerwraak defer miílukte aanllag, Godt als willende in ’t aangeligt Грош

ЁЁШ' wen , ongehoorde wreedheid pleegde: doch waar van- hem geen ande
°m` re belooning, dan сед Íontijdige dood door fijn eigen Soonen- t’huis ge

fon
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fonden , en fijn Rijk van de jongfle Broeder AíTarhaddon ingenomen is. Mmdach

Dcfe dan met fijn -twee andere Broeders in twill: en Oorlog bedraaid , тешь! hfr

wierd van Merodaeh de Stadthouder van Babel onder fchijn van dit Oor— 32“

logs-vuur te dempen, gefiagen en ’t geheel Afl'yrifche Rijk ontWeldigd , andere

en onder de magt van Merodaeh gebragt 5 boetende alfoo met verlies van

’t Rijk, fijn Vaders dood 5 alhoewel hy’er gantfch geen fchuld aan en vegtcu.

hadde. En aldus is defe Merodach, dieook Merodaeh Baladan , de Soone

Baladans genoemd word, jef. 39: 1. 2 Kon. 20: 12. aan de Monarchie

gekomen. Gelijk veele ook meenen, dat niet Nebukadnezar, welke na Y

defen fijn Soon Ben-Merodaeh aan ’t quam; maar defen Merodaehden ’

Aífyriers overwonnen, en Wederom eerfi; onder ’t Rijk van Babel gebragt “жёг?

heeft: fijn Koninglijk Hof in Babel houdende.‚.Waarom het dan ook деп-{пата

buiten alle twijfi‘el gefchied is , dat’er federd deRegeering van Merodaeh Mcfodach

geen gewag meer van het Affyrifche , maar alleen van het Babilonifche Rijk geen gewag

ß meer Vall

‘ in de Heilige Boeken gemaakt word. ‚ Want gelijk defen en fijn Nazaten 1“"Afl‘y‘í’

nu haaren Throon in Babel hadden bevefligd 5 foo hebben de voorige fulks

binnen Ninive als de Hooftiladt van Afi‘yrien gehad 5Á invoegen het daar i‘iibyy‘lic‘

van daan ook de Monarchie of het Rijk van Afl‘yrien genoemd word. Ge- gelingt

melde Merodach heeft foo. groote gemeenfchap met Hiskia de Koning Эта.

van Juda gehouden, (hem op d’herí’telling fijner gefondheid , gefehenken

fendende , Jef. 39: I. en 2 Kon. 20: 1 2.) dat hy daarover trots en hoogmoe—

dig werdende , fijn fchatten aan Merodachs Gefanten toonde: doch van] efaias

daar over befiîraft , en fijn ondergang en gevangenfehap voorfpeld wierd,

kap. 39: 6.. Gelijk ook Jeremías aan d’andere zijde wederom Babels on- ’

dergang tegen Merodach gepropheteerd heeft , kap. 50: 2.` Na Merodaeh Ben-Me

volgde fijn Soon Ben-Merodaeh , anders ook Xiladanus genoemd, in ’t 52?“Ё`я;„

Babylonifche Rijk: zijnde geheel vremd en ontaardìvan de voorige vriend. Vaä’uìnjù

fchap met d’Ifiaeliten. Defe deed Manaífes de Koning Hiskias Soon ‚ gevan— ЁЖ}?

gelijk na Babel voeren , en tien geheelejaaren in eenilinkend Hol opfluiten , en is hard, ’

2 Kon. 21. en 2 Kron. 33. Hoedanigen wegvoering volgensjefaia 39: “gm m“!

5, 6, 7. de eerlle byfondere Babylonifehe gevangenfehap der Joden ge—

reekendword : alhoewel andere de gevangenis van Manafl‘e ook onder de Re‘

geering van Merodaeh Rellen, van beneden. En gelijk de Heerfehappye

van de Afi‘yriers met Merodaeh en defenfijn Soon Ben-Merodaeh een einde

genomen heeft, gaande ’t Gebied nuaande Babyloniers over; foo is volgens Nebukad

’t gemeen gevoelen, Nebukadnezar ook den eerfien Monarch in (‚Ihal— 3533;?“

deen of Babel geweefi. Eenige {tellen twee Nebukadnezars , waar van den Monarch

eerilen na Ben-Merodaeh by Jofephus Nabopolaífer genoemd word , die

met PharaoNecho geoorlogd heeft 5 doch den tweeden willen fommige dat D ‚ ’

Леди/садит de Groote, ‚van wegen fijne veelvuldige overwinningen foo шейха:

genoemd , foude geweefl zijn. Maar nadien dit alles in de Heilige Schrift b“k=d_‘_1=—

geen grondvefi heeft; en dat d’andere Hifiorien daar in feer onwis gaan з ‚ЁЁ‘ЁШЁЁ

foo meendmen dat’er geenen anderen dan defen Nebukadnezarde Groote , ni=ff`¢k=r ‘

die op Ben-Merodach als de eerfie Monarch van Babel gevolgd is , in de H. шьющ

Hií’torien te vinden is. ‚Die 4,; Jaaren regeerende, in fijn tweedejaail een “fiîâg‘m

Droom ofNagt-gefigt hadde , daar over fijn geeft verílagen zijnde , van nie— '

mand dan van Daniel den regten uitleg vernemen kon: want den Droom felfs

hemontvallen zijnde , was het boven ’t bereik der menfehelijke wijsheid , die

den Koning wederom indagtig te maaken: fiilks dagNebukadnezar de 135314"—

Toovenaars en Wijfen der Chaldeen van ongeduld deed om den hals Ncbukailiî

brengen д doch de Goddelijke uitleg van Daniels lippen omhelfde: die den "тгдоог

felven Droom dan ook onder een Wonder-beeld , ‘dat vanGoud ‚ van Síl— ш:

ver ,
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ver, van Kooper, Yfer en Leem faamgefet was, de Vier Monarchien of

groote Rijken, die federd Nebukadnezar in de VVeereld fouden zijn ,

verklaarde, kap. 2: 32. paiTende het Gouden Hoofd defes Beelds op Ne

bukadnezar‚ die doe in kragt de Eerf’re Monarchie der Babyloniers door

alle fijne overwinningen heerlijk maakte: foo dat nu ook Ifrael of de He—

‘ breeuwl‘che Kerk onder fijne magt gebukt zat, Dan. 2: 38. als hier na

“дают fal gefien worden. want alhoewel het Aífyrifche en Babylonifche Rijk nil '

alreede veele Eeuwen geitaàn hadde 3 egterfchijnd de Heilige Schrift alleen

МопагсЫс van defe tijd , de Monarchie van Babel te beginnen , om dat de faaken van

Gods Volk daar mede voornamentlijk begonden vermengd te worden ;

N‘bukiî‘l— hoedanig die te vooren foo niet en waaren. Uit dit Beeld-gefigte dan

be“ ‘ voorfegd Daniel verder, dat’er naar dat Rijk een ander opl'taan 10u ‘, na

bquwc- melijk de Monarchie der Meden en Perfen‘ , als’ te fien is, wanneermen

dc‘MË‘m‘i‘ kap, 5: 20. en kap. 8: 3. met defe voor—aangehaalde plaats vergelijkt. Doch

‘Il‘c‘Îpm‘cro‘Î‘ dat Rijk en fon foo voorfpoedig noch foo heerlijk niet zijn als de Heer.

zijnì‘lîh’c‘ fchappye doe was: waarom het dan Ook alleen door de Silvere Borfl: en

Ermen verbeeld was, kap. 2: 32, 39. Waar na den Kooperen Buik en

пчшчоог- де twee Dyen volgen; die de Derde of Griekfe Monarchie van Alexan—

ша. ‘ der de Groot, en fijne Voríten verbeelden; die het Rijk na fijne dood in

¿même vier Hoornen fplitlten: waar van wy hier na de Rijken van Egipten en Syrien,

dieìder als twee Prerke Dyen te Wederzijds het Joodfche Land gelegen, de voor—

naa‘mfie fullen fien : zijnde de Heerfchappye defer Monarchie hard en fireng

als Kooper , en fig wijd en breed uitl’trekkende, volgens ’t gene Daniel daar
van feid, vers 39. Onder welke reeks van Regeer-tijd dan ook die van de:

„стыде Romeinfche Land-aard aangewafl‘en , en de hand in de verwarde Syrifche‘

en Ьак&с_ faaken ingelteken hebbende, en Vierde Monarchie hebben beginnen op

gilê’äïcäï te rigten ‚ die alles als met Yfere Schenkelen vertreden en vermaalen moe

meinen {te , vers 4.0. Alhoewel dat Rijk naderhand ook is verdeeld geworden,‘

m“ gelijk vers 4.1. voorfeid word: waarom de voeten des Beelds ook van Yfer

Hocdanig en Leem te gaar gefien worden. Want de Roomfc’he Monarchie is in den

515191“- aanvang niet anders dan geheel van Yfer gefien , namelijk onder de Afgoé

ЁЁЁЁЁЁ difche Keifers 5 in d’Openbaring gemeenlijk het Rĳk ‘van den Draak ge

gcfcl‘ildcrd‘ noemd, fiet kap. 12. en I3. als ook een Mogendheid die den Antichrill"l

heeft wederhouden, 2 Theil'. 2: 7. ‚Doch daar na, als defe Monarchie

geveinsdelijk het Chriltendom aannam ‚ en dat’er een ander Beel’t , dat is den

Antichriít het hoofd opí’tak, foo is dit Rijk verdeeld geworden, name

lijk ineen Weereldlijke magt van Yfer, en in eenGeeltelijke Vierfchaare’
van modderige Leem , die niet faamen hegten konden, alhoewelfev door

menfchelijk zaad vermengd waaren , en de Geefielijke uit de Weereldlijke"

wierden uitgebroed: foo datmen hier ook heel waarfchijnelijk de tien Too-`

nen aan de Voeten ,‘ Daniel 2: 4.0-4.3. voor Tien Koningen nemen kan, die

‚ ‚ . Apoc. 17: Iz; door Tien Hoornen verbeeld worden. Dus’is dan defcn Ne—

Ndî‘lkad‘ bukadnezar billik de GROOTE genoemd geworden; na’dien hy ook waarlijk‘

Groot wierd', en alles onder fijne magt gedrukt heeftJer. 50: 22. en kap. 5 1:

gc‘w‘md‘ 20. over al Tol-fehattingen afvorderende,_]er.4.6: 2: En felfs ookjojakim

de Koning van Iuda driejaaren lang Cijnsbaar gemaakt heeft , 2 Kon. 24.: I.

Van welke eerlte onderwerping en dienílbaarheid derjoden , fommigede

четы Lxx Jaaren der Babylonifche gevangenfchap willen beginnen te reeken’en,‘

lîîlcliäïin Jerm. 25: 10-12. Die eenige egter met meerder nettigheid federd de weg;

Iaarig: ge- voering van fijn Soon Jojachín beginnen; alhoewel die foo kort daar op

gevolgd is , dat fulks geen of weinig verfchil in de Tij’d—reekening `

mot-r. fehijnd te konnen toebrengen.' Andere wederom willenfe volgens de Hei—

lige
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lige Schrift , van Zedekias gevangenfchap gereekend hebben. Doch als

defe Jojakim lijn woord niet en hield in het opbrengen der afge-eifchte

Schatting, maar van Nebukadnezar afviel , en lig te onbedagt op de by- ‚

Rand van den Egiptifchen Koning verliet д heeft Nebukadnezar- om

hem te dwingen ,I in het derdejaar lijner regeerin'g, erufalem belegerd en

ingenomen, en Iojakirn met ketenen gebonden .na Babel gevoerd , daar 10km"

hy fonder Koninglijk aanlien ftervende , als een Efel veragtelijk begraven is `

na de voorlegging van Jeremías kap. 2 2: 1 3-19. ilervende foomen meendop т Bßbâl ì

den weg na Babel, 2 Кгоп. 36: 6. Nu volgde Jojachin of Jechonias, „гида,

die ook Chonia genoemd word, Jer. 22: 24., 30. fijn Vader in ’t Rijk weg ein.

van Juda, die ’t lelve llegts drie maanden en tien dagen inhield, 2 Kon. ~ обмыв

24.: 8. en 2 Kron. 36: 9. Want Nebukadnezar wederom verbolgen over de- ‘venditeT

fen nieuwen Koning najerufalem komende , heeft hy hem te gelijk met alle wis 61“

de Conde Vatenen Heiligdommen des Tempels , Voriten , Edelen en het plank.
puik der Burgerfchap , in gevangenis na Babel gevoerd 5 volgens de voor

fegging van Jeremías kap. 15: 5. Gelijk ons dan ook de geheele toeilîand

defer wegvoeringe in ’t gemelde Boek _der Koningen met defe omíìandige ,Kom

woorden verhaald word: :faja/ain waa' agtien _jaaren oud als h_y Koning 1+=8 À

wierd, en regeerde drie maanden te yernjalem; ende [дне Moeders naam ‚этом,

«waa Nenn/iba, een Dogter ‚Шиш/зап: rvan Ударит. bn Эфес/ат деде Babcigc

dat quaad waa in de oogen де: Heeren, ‘volgende de voetjiajipen van/ijnen vwd’

Vader. Тег/Нит tijd trokken де Krygrknegten де: Koning: fvan Babel op
naîìfern'ßzleni en belegerden de Stadt. ò'elfs gnam ook Nebukadnezar afom

fg tegen де Stadt te kanten. Hier op trok jojaebin _de Koning "van joda _ _ ч

uit tot den Koning van Babel, тет/ем metjgne Moeder, en [дне knegten, ЕЩЁ?

en Vor/ien en Holz/dingen; en de` Koning 'vanlBakel nam hem gevangen , мидии: .

in het agtßejaarfgner Regeering. Ook dede Neknkadnezar ‘van daar uitoren- ¿_y

gen, alie де ßhatten 'van het Нед: де: Heeren; en деjŕhatten 'van het mame;

Hui: де: Konings ; en hy деде alle Goude Cieraa'en , die ó'alomon de Koning Ешшд'

тлей in den fIemjoel де: Heeren Лег pragtig gemaakt had _; van de wand

gru/aken, en uitbouwen, na het fwoord dat h] daar overgeyjiroken hadde.

`n by 'voerde де gantfehe Burgerfeloap ruan jerufalem weg, midrgaders

alle де Voißen _. enalle deßrgjdbare Helden ten Oorlog ajfgerigt, 170213141

fend gevangenen. En alle Timmerlieden en meden ,° niemand en :wierd o'ver

gelaten , dan het arme Volk де: Lands Benet hier tegen aandagtelijk onfeç`
Printverbeelding, en vergelijkt’er medel ’t gene 2 Kron. 36. van den felven' I

Koning aangeteekend word. Daarmen fchijnd te moeten aanmerken , dat de Ioi,chj',`„`;

:igt Jaaren ouderdoms die defeJojachin toegefchreven worden als hy Koning Мяса-074

wierd , moeten verñaanworden ,A van den tijd dat hy onder en met fijnen_Va 32.2,“3’55'

der aan ’t Koningrijkwas ; ,die elf ]aar regeerde: en overfulks dat de agtien @mûrir

Jaarcn, 2 Kon. 24.: 8. van' den tijd dat h_y alleen en na lijn Vaders dood het Ge; g*

bied in handen hadde , _moeten gereekend werden. Hoedanige voorbeelden

meer 'gevonden worden. In defe wegvoeringe des voornaamíten Volks,

zijn dan ongetwijfeld ook geweelt de vermaarde Mannen; Daniel, Ha- welke' -

nania, Mifaël en Azarias , wiens naamen Nebukadnezar deed verande- штат

ren, en haar liet onderwijfen in de wijsheid der Chaldeen ‚ Dan. 1: 6, 7.

alwaar het fchijnd of defe ten tijde van Jojakim al na Babel gevoerd nifchcàc;

waaren. Alhoewel in de Boeken der Koningen en der Kronijken geen ge.- kïîgn.,

Wag gemaakt word van eenige wegvoering des Volk ten tijde van Joja- dçfwdcrc

kim; maar wel dat Nebukadnezar eenige Vaten uitI den Tempel roofde en

dat hyJojakirn met kettingen geboeid deed weg leiden._Verge1ijkt 2 Kon.24.`.

met' 2 Kron. 36.‘en'Danie1 kap. 1'. Belangende de ахаю gefeide verandering

' P p " der
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vcmdb der Naamen , defelve plagt eertijs by d’Oude Volken omverfeheide reden te

line d“ gefchieden : en wel meeít van de Koningen geoeffend tot een teeken van haar

Heerfchappye over fulke Perfoonen. Dus veranderde l’liarao,Jofephs naam,

Oud, де- ' Genelis 4.1: 4.5. En Pharao Necho de naam Eliakims , 2 Kon. 2 3: 34.. 24: 1 7,

bunk' Gelijk yGod fulks ook gedaan heeft aan Abraham en Jakob , Gen. 32: 38. en

kap. 35: Io. ’t Gene de Saligmaaker mede nagevolgd is 5 gevende twee van {ij

ne Difcipelen , en mogelijk meer andere, eenige zin-uitdrukkende toenamen,

От wat Marc. 3: 17. Over de vernoeming van Daniel en lijn Metgefellen, merken

каш Nc- fommige aan , dat fulks fou gefchied zijn uit eenigen haat van denNaame des

waaren Godt, welkeinde klank van de naamen deferJongelingen gehoord

ш Ваше! wierde: namelijk EL en JAH. Op datfe alfoo waar ’t mogelijk des te eerder
ЗЯЁЁЁШ- den waaren God vergeten ,en fig felven de naamen der Afgoden te ligter fou-v

лспЁЁЁгап- den gemeen maken: te weten wanneer fy haar naamen gaven, in welkers

¿cfde- klank een kennelijke fweem na die der Afgoden gehoord wierd. Dus houd

wud, men dat DAN :EL foo veel is als , God ¿I туп Rigter. CHANANIHA , God heeft

dem °f mygenade gedaan. MIsAnL beteekend foo veel als , Die den Heere лижут.

22222? AZARIAH , De helpe de: Heeren , of die God helpt. Maar BILTHAZAR ,

ранит beteekend eenen die Bel: fchatten weglegd en bewaard. SADRAH , eenen

die invloejing krijgd van den Koning der Planeten, namelijk de Sonne.

reckcncn. МнзАсн , eenen die de Godinne Suche toebehoord. ABEDNEGO, den

EN“ ¿c Алеш! des Í/uurs. En íietmen tull'chen den naam van Daniel en den Ko.

veranderde ning Belzafar, die na Evilmerodach regeerde, maar eene Letter onder

fcheid namelijk de T. want gelijk defe genoemdword BELscHAzAR , alfoo

krijgd Daniel den naam van BELTSCHAzAR , Dan. I: 7. ’t Gene Nebukad

nezar ook felfs fehijnd te willen verklaren, Dan. 4.: 8. want fprekende

van de Toovenaars en Wijfen die fijnen Droom niet en hadden konnen uit

leggen, fegd hy: Tot dat :Daniel rvoor my quam wien: плате Beltzafar is,

па den mame туш: God: : waar van breeder in de verhandeling der Syrifche

en Babylonifche Goden Га! gefproken worden. Maar gelijk de vernoeming

defer Godvrugtige Jongelingen, na een Afgodifche klank aarde, alfoo

_ heeft God daarentegen betoond, dat hem fulks geeniinds en behaagde:

,Bîiik d“ Want wanneerfe over de niet aanbidding van Nebukadnezars opgerigt

Beeld , tot den vuurigen Oven veroordeeld waaren ,zijnfe ook alleen door de.l

gemfën- wonderdaad Gods, die Nebukadnezar poogde te wraken , van de vlam

me ongefehonden gebleven , Dan. 3. Nu itelde Nebukadnezar , Zedekias ,
wilheb- die te Vooren Mattania genoemd wierd, tot Koning in Iechonias plaatfe;h

Ьсп. Sederd welke tijd de Heilige Schrift de Babylonifche gevangenfchap derJo _

den fekerlijk fchijnd te reekenen: want het veertiendejaar na de verbrandinge'

Jerufalems , is het vijf-en-twintigile Jaar van de gevangelijke wegvoeringe,

Ezech. 4.o: I . Welken Propheet in ’t fesdejaar van jechonias wegvoeringe ,v

begind te Propheteeren , Ezech. 1: 1,2, g. als wanneer d’overgeblevenein’t

Land Iig onder defe tijd noch yts goeds beloofden 5 gelijk uit den felven

Propheet , kap. 1 1: 15. te fien is, daar eenen Chanajaeh tegenJeremiaS

пьес- dorit aan Propheteeren, volgens Jer. 28. Soo dat d’onmagtige Zedekias`

äïïciaf“ de Ooren vol geblafen , ondernam tot den Koning van Egipten over te

„астма vallen , om met d’omliggende Koningen gefamentlijk tegen Nebukadne

zar ор te Haan, Ier. 27: 1-6. Ezech. 17: 16. 8сс. en kap. 31: 30. Waar

op Nebukadnezar elf jaaren na de eerlle wegvoering, met een magtig

Heir wederom na ~jerufalem quam 5 gelijk te fieri is in ’t tweede Boek

der Koningen aan ’t 25. kapittel. Daar de Heilige Hiltorie-fchrijver aldus

verteld: ’t Gefchiede in het negende van Zedekias regeering, dat

Nebukadnezar de Koning van Babel, met fijn gantfche Heir tegen ¿riru

‚ . . ' em
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lalem quam, en bouwden daar Stormgevaartens rondfom: foo dat de

Städt in belegering geraakte tot in het elfde jaar des Konings Zedekia;

Als wanneer de Stadt op den negenden der vierde maand doorgebroken

wierd, en alle het Krijgsvolk des nagts door den weg der Poorte, tuf;

fchen de twee Muuren , die aan des Konings l—Iofwaaren , de vlugt nam,‘

‘ en de Koning felfs door den weg des vlakken velds daar uit trok: ‘doch

de Chaldeen jaagden hem na, en agterhaalden hem in de Velden vanJeÀ

richo, aldaar grepen fy den Koning, en bragten hem opwaards tot den

Koning van Babel na Riibla, daar {у ссп oordeel tegen hem fpraaken.

Hier op flagteden fy de Soonen van Zedekia voor fijn oogen; en hy felfs

werd het gefigte verblind. Ook bondmen hem met twee koopere Kete—

nen, en deed hem na Babel voeren. Daarna in de vijfde maand , quam Na-

buzaradan , den Veld-overí’ten des Konings van Babel binnenjerufalem,

en verbrande het Huis des Heeren, en het huis des Konings, miclsga-A

ders alle voorname huifen der Edelen van Jerufalem met vuur: ook viel

het Heir der Chaldeen op de Stadts-muuren aan, en braken die rondfom

af. Het overige nu des Volks dat in de Stadt overgelaten was, ende de

afvallige die tot den Koning van Babel gevallen waaren , voerde de Veld

overí’te Nabuzaradan , met de refie der meenigte gevangelijk weg. Doch

uit de‘ ar‘mfie ydes Lands liet hy eenige overig blijven, tot Wijngaarde-À

nier‘s en Akkerluiden. Voorts braken de Chaldeen de koopere Pilaren die

in het Huis des Heeren waaren, en de Stellingen , en de koopere Zee

die in het Huis des Heeren was, en Ту voerden het kooper na Babel:

ook‘namen fy de Potten, en de Schofl‘elen , en de Gafl‘elen , en de Rook—
fchalen, en alle de koopere Vaten, daarmen dieníl mede deed. Ookl

nam de Veld-overí’ce weg de Wierook-vaten , en de Sprengbekkens , en

al wat geheel van Goud en van Silver was. Ook nam hy Serajaden Hoofd

prieíler , en‘ Zephania den tweeden Priefier, ende de drie Dorpel-bewa‘ar

ders: als mede den Hooveling die over de Jerufalemfche Krijgs-lieden ge—

Pceld was, en vijf aanfienelijke Mannen, die des Konings aangefigte fa;

gen , die in de Stadt gevonden Wierden; midsgaders den Overiten Schrij

ver, die het Volk ten Oorlog opfchreef, en t’i‘eí’tig Mannen van ’t Volk

des Lands, die in de Stadt gevonden wierden. Defe bragtmen tot den

Koning van Babel na Ribla. En de Koning vanBabel floegfe en doodefe

aldaar; alfoo werd Juda uit fijn Land gevangelijk weg gevoerd , Sec. Ver

gelijkt lìier mede 2 Kron. 36. en Jer. 32. 37; en 52. kapittel. En oor

deeld uit de b’efchouwing van onfe Printverbeelding, met hoe veel ligts

wy den omílag defer gel‘chiedenis opgehelderd en aangewefen hebben.
‚ Zijnde defe wegvoeringe voorgevallen ontrent het agtiendejaar van Nebu“1;ibylom‘f=v

kadnezar 3 met welke de 39ojaaren van Ifraels ongeregtigheid , Ezech. 4.: 5 . www -

. ‚ .. . . 1 h d
federd de fcheuring der х Stammen onder Ieroboam , íchijnen te eindigen. {cgfkîgf‘

Sulks wy gcenfinds daar aan te twij ffelen hebben , ofdefe dubbele wegvoe- 0f de

ring is die eigentlij ke Babylonifche gevangenfchap van Gods Volk, die foo 21:51:83

vermaard in de Heilige Boeken en Prophetifche Schriften gedagt word: als bylonirchc

met welke laatíle overval ook de Scepter van Juda fcheen te wijken, en gmngwî

(chap van

I de Joodi‘che Kroone voor de eerilemaal aan ’t wankelen geraakte,Ezech. щадит

2 1: 2 6, 2 7. Want daar en is na defen geenen eigen Rijk-fiafuit Iuda meer ge- 15mm??
lien , dog wel eenen uit Edom: (namelijk Herodes) als een Vloek diejuda gfnäçr eg'

aantreffen fou , Deut. 30: I. gelijk het voorfpeld was, Genef. 4.9: Io. Invoegen Ier. 1mg,

Jeremías met regt hier over {eggen mocht: De KrooneuwerHeerlĳk/aezdis си цив

nedergedaald. Gelijk den felven ook kap. 2 2: go. van Jechonias fegd :‘ Í“- 563°'
. . . . E h.17:Schrĳft деда Man Kmderloor ,‘ daar enfal тешат! 'van/yn zaad voor- fico@

Р p 2 `@ae-_ 1Ф‘Р-‘93'4‘
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роет zĳn , zittende op den Ïhî‘oan David: 5 en beerfehen‘de weer inyada;

boo dat’er doe aanjuda geen fierke roede meer en fcheen te zijn tot een Scep

terom te heerfchen : want foo hadde ook Ezechiel kap. 2 1: 26. gefeid : Duet

dien Hoed weg. En heft die Kroane af. Defe enfizl defil’ue niet zĳn; tot h)’ kome

Wanneer die het regt heeft. Namelijk Chriítus de Meflias. Siet ook Micha 4.: 8, 9.

до Метаз Want de Chrifius moeite dan eerfl: komen als Davids Hutte vervallen

was ‚ Amos 9; 1 1. namelijk alfl‘er alleen Vorlten in Juda waaren , Micha

5: 1. Matth. 2: 6. Ja hy moeite als een Rijsken voortkomen uit den afl“

gehouwen Tronk van líai , Efaia 11: 1. Welke dingen wy in de betoo

ging van Jefus Mefliafl‘chap nader fullen ontfwagteld fien. Gelijkwe ook op

lijn plaatíe niet nalaten fullen , het gevoelen lommiger voorname God e-‘

leerde (die den Scepter onbefweken aan Juda willen valt gehouden heb;

ben, tot den laatíten ondergang derJoden) befcheidentlijk voor te {tellen 5

om dat haare goede reden bedenkelijk zijn. Ook agtmen billik datmen van

Bahyloniï de ecrite wegvoering onder Jojachin de Babylonií‘che gevangenfchap ree‘

“hĳ?” kend , die Lxx jaaren geduurd heeft 5 beginnende met het agtíte jaar van

ä: ЁтЁ Nebukadnezar. Sulks dat hy mogelijk het Volk Gods noch ontrent 36

“ШЕЮ? jaaren in die Ballingfchap gelien heeft, als uit 2 Kon. 25: `27. kan gegiit

веке en . . . , . ‚

worden. worden. Hoedanigen gevangenfchap vanjeremias al in t ecritejaar van Ne—

bukadnezars Regeering voorfeid was 5 kap. 25: Welken Propheet van Ne—

bukadnezar verfchoond en toegelaten was, om in uda met het overfchot

des joodfchen Volks te blijven. Maar het Volk on-eens wordende, en

fig de vermaaning die hen Jeremias deed niet aan en trokken , maar hun na

‚сшит Egipten begaven 5 is hy eindelijk ook derwa'ards getroond.v Daar hy ook

naEgipten noch gepropheteerd heeft, volgens kap. 4.3: 4.4.. tot hy, foomen geloofd,

gdm' omgebragt is van den Koning Apryes of PHARAO Ногти. foo den

Propheet hem noemd, kap. 4.4.: 3o. zijnde volgens Herodotus, een Soons

Soon van Pharao Necho. Gelijk ook het meeí’ce van ’t ander Volk van honger

en quaad onthaal der Egiptenaren verfmolt. In het vijfdejaar der wegvoe

ring Jojachins, heeft Ezechiel onder de gevangen Joden met welk hy in

Chaldea weg gevoerd was, van defe gevangenfchap beginnen te prophe

teeren, Ezech. 1: 1. 2. 3. voorfeggende alfoo fes jaren te vooren van de->

fe gevangenfchap in Chaldea , terwijl Jeremías daar van noch Propheteer-'

de in Judea. Aldus was dan dit Ifrael te defer tijd uit fijn Erfdeel daar het ge..l

plant en groot geworden was, verl’cooten, en Balling in een vremd Land,‘

verl’trooid en onderworpen aan veele en verfcheide Heeren , die fy moeften‘

1): gum dienen , namentlijk Lxxjaaren 5 hoe veel den raad des Heeren over haar uit—‘

genfchap gefproken hadde. Zijnde fulks wel als een fwaaroordeel over de Hebreeuw

Ь“ iche Kerk aan te. merken; doch in het welke egter feer veele blijken van

dumm. Gods Goedheid , Trouwe en Voorfienigheid na te Грешен zijn: onder wel

ke menvoornamelijk diend in agt te nemen , datfe doe niet van malkander ,

maar in een Landfchap en als in een Tugt—huis deun by den anderen ge—‘

houden wierden5 en niet in alle oorden des Weerelds verfirooid waren als

heden ten dage: terwijlen de gramfchap des Heeren haalt fou voorby

gaan, en haar als dan niet min genadelijk dan wonderlijk verlolfen wou.

сват“ de. Dus is dan onder ’t verloop van foo veele jaaren , het boofe en Ptraf-‘

waardig waardige Volk шеейgefiorven 5 en het Land heeft binnen dien tijd , aan fijne

гит“: Sabbatthen een welgevallen gehad, 2 Kron. 36: 2 I. Levit. 26: 34., 35.God

теса in als ’t waare na evenredigheid des tijds, de verwaarloolle Sabbath-jaaren ,

ÊÎÊËËYÏ" met een chentigjaarige gevangenfchap aan fijn x11 Stammig-volk beíoeken

vangeng‘ _ de 5 dat nu alruim twaalfmaalfeventigjaaren ’t Beloofde Land Canaan be

ägffcï' ‘ feten hadde; want dat defe Gevangenfchap niet alleen de Stamme Juda

' raakte

...ß
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raakte , blijkt daar uit , dat veele Ifraeliten te vooren haar byjuda vervoegd

hadden, volgens 2 Kron. 3 1: I . welke dan ook hier gevangen, en met defelve,

ten mínůen in haar nakomelingen zijn wedergekeerd, Neh. 9: 1, 2,3. als mede

eenige uit Meden , alsjofephus getuigd. Gelij k’er ook aangemerkt werd , dat

Iontrent de tijd defer verlofling of korts daar na , den naam vanJoDEN eerfl: ор

ekomen , en die der Tien Star/1mm in vergetenis geraakt is. Doch in allen

defen heeft God geenfinds toegelaten , dat’er eenige vermenging tufl‘chen de

Joden en de Chaldeen gefehiede , ofdat de Ifraelitifche Geflagt-regillers in de

Stammejuda niet bewaard en wierdenд maar beforgd datfe ongekreukt weder

bm met het Volk in ’t Beloofde Land ebragt zijn , op dat de Meílìas te fijner

tijd en volgens Gods belofte, daar uit ou konnen bekend worden gebooren te

moeten werden : En dat even foo , gelijk hy van de Vaderen van tijd tot tijd

verwagt was. ’t Gene dan onder hen noch des te beter {tal heeft konnen Joden'x

houden, nadien fy noch altijd foo veel vryheid hebben gehad, datfe haa

re eige voorfianders, die als Hoofden der gevangenen waaren, hebben ¿amp

gehad; zijnde foo elk in fijne Stamme niet geheel ontbloot van alle magt,

Ezdr. 1: 5. en kap. 8: 16. en 9: I, '2. Die daarom dan ook kap. 9: I. ведёт;

Voz/¿en genoemd worden. Gelijk mede in ’t Boek van Nehemias te fien gdm)

is. Waar by men ook dit moet aanmerken, dat eenige onder de weg—ge— „ЕЁТЁ

voerde van Adelijken en goeden huife , niet fonder Gods wonderlijke Voor- voeräg Io

fienigheid , felfs opgetrokken zijn , tot aanfienelijke ampten , en V00gdie’.

fchappen van het Land Babel 5 ’t Geen nietdan ten belle van Gods gevangen Opfiendeni

Volk gefchied is: gelijk blijkt in Daniel en fijne Metgefellen , en ongetwijf- gîï‘l‘v‘ïî

feld in meer andere. Tot de bewaring haarer Godsdienl’t , en befcherming koren.

der Goddelijke Boeken, heeft God fijn Volk ook in defen {laat niet ont- _Joden zijn

bloot gelaten van Propheten: want onder hen zijn ongetwijfeld geweeit

Ezechiel ,‘ Daniel, Ezdras, Nehemias , Malachias, en mogelijk meer {cháÎ’mcrÀ

andere Godverligte Mannen: die het Volk Gods dagelijks met trooít on- ¿ng

derftcundcn , en fig met gebeden als Middelaars tuffchen God en fijn ten „F 1

verlaten Volk in de Breffe fielden. Soo dat felfs hier door (alhoewelfe ME“

ook jammerlijk over haar verlaten {laat getreurd hebben , als te fien is in ,Pfiff

de Klaagliederen van Jeremias , diemen meend 'twintig jaren na fijn kar”. :_+-17.

Prophetie faamengeflîeld te zijn,) niet alleen de hoope der Joden opge- îiälîi’,

wekt is tot een onkreukbaar vertrouwen op haare verloflinge 5 maar dat ook рейд“;

felfs veele Heidenen door de gemeenfchap der Joden , tot de kennifi‘e van' l’sbbw in

den waaren God Ifraels gekomen zijn : foo dat felfs de' Monarehen en gälráïgn'

groote Koningen, die van natuuren anders in een verbal’cerd Heidendom штабе

verfopen lagen, merkelijk ontrent de kennis van God zijn verligt gewor-è ЕЁШ’Ё“

den , waar van wy de voorbeelden hier in Nebukadnezar vinden , en daar Godsgeî

na in Evilmerodach , en in de Koning Cyrus , Darius, Artaxerxes Langimanus’ brag"

en in meer andere fullen ontwaar werden. Waarom dan veele onfer Godge

leerde feer wel hebben aangemerkt , dat de geheele Staat der Hebreeuwfche

Kerke in Babel, een levendig voorbeeld is, van de Geefielijke gevangen

fchap der Chrií’ten Kerk onder het Roomfche Babel. Daar wy te liever

van affcheiden , om dat het alreede van veele Geleerde Mannen niet om

prijllelijk aangewefen is. Dus vervolgen wy dan met meerder welíland ,’

de Loopbaan van Nebukadnezars verdere Daden , tot de Kerkelijke Hifiorie

der Hebreen: als welken Koning een wijle tijd, na de vooríge over- . ,

vallen, ook noch 74.5 zielen, welke onder ’t opfigt van Gedalia in Ju- N¢buk=1d

dea waaren overgebleven, deede wegvoeren, Jer. 52: 30. z‘ Kron. 25.

Doch de гей des Volks fig na Egipten begevende , wierd het Land open “ступ

gelaten aan de omliggende vyandige Volken: die wel alles plat liepen, en hmmm"

Р Р Judeaweg.
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lig verheugden ind’elenden van Jerufalem 5 maar die in ’t einde lelfs met deiì

Euch» droellem van dat fop overgoten wierden : want Nebukadnezar lijn opgevatten

133611115. Krijg in Palellijnen korts hierop volvoerende , bragt ook de Moabiten , I..
vJefàials- ydumeërs, Phililtijnen , Tyriers en Sydoniers, ondei lijne Mogentheid.

Amon' Van daar fpatte hy na Egipten , en keerde ook dat Rijk het onderliebo

jenn 1.0. ven. Betemmende de toomeloofe Mooren, en die van Pud en L'ud, A;

)HUD-15- rabien en Cuba, met al de rell: der Noordlche Koningen. Sulks dat Ne

nîlzîîîlvîì' bukadnezar de Monarchie van Babel en Alïyrien als tot haar hooglte top;

dem gvcr- punt deed lteigeren 5 en waarlijk een Monarch geleek inkragte diedoor het

Wmmngm' Gouden Hoofd leer welvoegfaam afgefchaduwd was van Daniel kap. 2: 375

38. Gelijk dan ook daarom Babel doe ter tijd het Cieraad der Koningrijken;

. en de Hoogheid der Chaldeen genoemd is geworden. Siet Elaia 13: 19. eli

”сжёг; Daniel 4.: 10-12. 20-22. Doch gelijk den hoogmoed voorden val gaat, al;

33:11:61 „1 foo is ook Nebukadnezar , vergetende de openbaring die hem Daniel

from over lijnen Droom in ’t tweedejaar lijns Rijks gedaan hadde ‚ kap. 4.. op foo

Mп ‘veele Zegepralingen trots en opgeblafen geworden: latende fig een Gou

œn'ëof. den Kolos-beeld van fellig ellen oprigten 5 dat hy wou ge-eerd en aan

gcnlditolï-t gebeden hebben. ’t Selve daar toe door lijne Vorlten, plegtelijk ‘onder’t

hïwiîfam gedreun van klinkende Blaas-tuigen en Snaren-fpel, doende Inwy-en 611

_fbcdcß Heiligen 5 op dat lig elk tot de Eering dellelven Beelds verpligt fou vinden

еы’ш‘ om daar voor neder te vallen ‚ Dan. 3. Doch in welken Godvergeten voorval

ook het geloove der goede en Godlievende , openbaar geworden en als door

’t vuur beproefd is geworden : gelijk in de Hillorie van den voornoemden Sa-`

drach , Mefach en Abednego geblekenis 5 fchoon fy luiden tot groote Eer->

ampten van dien Koning opgetrokken waaren. Maar hoedanigen' oordeel

Gods , volgens Daniels uitleg , over delen pochenden Tyran evallen is, werd

гни: ons by den Propheet Daniel in defe woorden levendig afge childerd: e/Íls

УЁТЁ а Nebnkaa'nezar leid h , op het Koninglijk Paleis fvan Babel was' wandelende;

„c-¿rif ' ¿brak de Koning: I: it niet hetgroote Babel dat ikgebouwd hebbe tot een Hai:

gufopglî-_d des Koningrgjks door de ßerkte my'ner magt, ter eeren туш? Нету/а

„а: ggd“ heid? Dit woord nath in де: Koning: mond zynde _, 'vielkr eenßemme

даётся nit den Hemel, U_, О Koning Nebnkadnezar word gefeid, het Koning

:gfdîïï гуд is ‘van n weggegaan. Menßzl unan de menfehen тек/2002171, ennwoo.

nen. ningД! by de beißen des Veld: zyn : Ст: fal n te fmaaken gegeven wor.

den als de от”, en daarшит fefven Tijden o'ver u 'voorby gaan, tot dat

gy bekend dat de „Ждет/овоще over de Koningrijken der men/Ehen Heer

]ebappye ‘voerd _, en dat hjß’ geeft wien by wil. En ter fèlner are wierd

dat woord over Nebukadnezar ruer'vnld . want hy wierd nit de menfeben

штолен, en by at Graf als de Ofen, en fijn lie/saam wierd ‘van den

dauw des Hemels nat gemaakt _, tot datЛи hair wie: als der Ärenden

Vederen, en ßjne nagelen al: der Í/ogelen. En hoedanig den felven na ’t

einde van feven jaaren wederom tot lijn verßand , en bekentenis van de

Oppermagt des Godt Ifraels quam, en in' lijn voorige waardigheid her-a

lleld is5 werd ons als uit lijn eigen mond, by den Propheet Daniel van

мыт; vers 34.. tot het einde des vierden kapittels verhaald. Sommige ftellendat

Mutis Nebukadnezar maar tweemaal regen Jerufa'lem opgetrokken is 5 namelijk

eerll: tegen Jojachin', dien hy met 10000 menfchen na Babel gevangen

nmnicm voerde, volgens 2 Kon. 24.: 14., 15. Еп voor de tweedemaal, wanneer

‹ hy elf jaaren daar na de Koning Zedekias met het overfchot des Volks

aegisiwce weg lleep'te , en ’t Heiligdom en jerufalem byna geheel verwoelte , 2 Kon.

-Íëcïjgäî 25. Doch wy meenen dat hy drie reifen Jeriifalem beltooken heeft5 als
mgefigf. namelijk eerlì ten tijde van `jojakim, de Vader van Jojachin, diân'hy

 qns
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Cijnsbaar gemaakt hebbende, en daar over tegens hem rebelleerde , in ’t

elfdejaar gevangen nam , en met Koopere Kettings deed boejen , om na Ba—

bel gevoerd te worden , volgens 2 Kron. 36: 6. Doch men leeft niet uitdruk..

lijk , dat hy in die Togt eenige Inwoonders van Jerufalem mede genomen

heeft: alhoewel in de Boeken der Kronijken van eenige Tempel-vaten

gefproken word, die Nebukadnezar na Babel voerde. Tot welkmen ook

mag overwegen , ’t geenwe hier even te vooren over de wegvoering van Da

niel, uit kap. 1. in bedenken genomen hebben. Waarom men ook dan met

regt vde Babylonifche gevangenfchap , alleen vanJojachins wegvoering be—

gind te reekenen , als wy nu al meermaal vermaand hebben.

Na defen Nebukadnezar quam fijn Soon E—vilmerodach in fijne plaatfe 5 Emmen,

foo genoemd 2 Kon. 25: 27. Ier. 52: 31. die veele meenen dat in het dachword

Boek van Baruch Balthafargeheeten word: Bid 'voor Nebu/cadnézarenfij— ЕЩЁ;

nen Saone Байт/й? Ó'c. kap. I: 11, 12. En alhoewel defen by fommige dopddCo

ÌVeereldfche Schrijvers anders genoemd word , foo komd fijne benaaming gggĳf‘“

doch meeí’t met de Chaldeefche benoeming des Bybels over-een. By Hero

dotus en Metafihenes fchijnd het , dat defe Evilmerodach eenen Soon Beltfa- четы:

zar (waar van wy aanfionds fullen í‘preken) by fijn Huisvrouw Nitocris ge— ç_"fddìn

wonnen heeft: daar andere Schrijvers vry van verfchillen; en willen uit Dang: ‘

2. Nebukadnezar , de Vader van Belfazar geiteld hebben. Uit de H. Hii’torie

verneemdmen ook , dat Evilmerodach met veel meerder beleefdheid en fa t— „Вашег

moedigheid regeerde dan fijn VaderNebukadnezar, ontílaande niet alleen in ЁЁЁЪЁЁС“

fijn eeritejaar jojachin , dat isJeehonia de Koning van Juda, die fijn Vader nu авт de

al veele jaaren, benefr‘ens Daniel en andere groote Mannen van Koninglíj

ke Bloede, in de gevangenfchap gehouden hadde; maar hy onthaalde die rcx1-_ ‘

ook dagelijks aan fijne Tafel na haare waardigheid , 2 Kon. 25: 27. Jer.

52: 31. Met welke Hifiorie, de Boeken der Koningenen Kronijken ein

digen. Jofephus verhaald , dat de goed-dadige Evilmerodach ten laatfien

noch van fijn Swager‘ Regafi‘ar vermoord is; fiet fijn eeríte Boek tegen

Appion. Ia fommige meenen , dat Evilmerodach door de goede ommegang

eníagte behandeling der Joden , ook kennis van den waaren Godgekregen

heeft, en dat hy daarom van de Heidenen , op datfe hem’ des wegen be

fchimpten, EVIL-MERODACH, dat is de Зоне АММасЬ, genoemd is

geworden. Sommige Hifiorie-fchrijvers [tellen tufi‘chen defen Evllmerodach Сещсспас

en den volgenden Belfazar , noch twee andere Koningen van Babel; name

lijk Niglaflar (mogelijk de gemelde Regafi‘ar) en eenen Labafi‘ar, die Evîlmcro

Metafihcnes voor twee Soonen van Evilmerodach opneemd. Doch ande

re meenen met meerder waarfchijnelijkheid uit de Heilige Hillorie-Boe- тщета.

ken >te konnen betoogen , dat’er federd de Babylonifche’ gevan‘genfchap gehn'

tot het einde van die Monarchie, niet meer dan drie wettige Koningen

van Babel geweefi zijn 5 11ааг grondlteun vei’tende op de voorfegging van

Jeremias kap. 2 7: 5 ‚ 6, 7. Alwaar defe Beheerfching aan Nebukadnezar , en ‘

fijn Soon Evilmerodach , en fijn Soons Soon Belfazar , klaar genoeg bepaald _ f

word: want na dien laatfien fou de Tijd van haar eigen Land komen; en

andere groote ‚Volken , namelijk de Meden en Perfen , fouden fig van hem

doen dienen. Sulks datmen ten hoogí’ren genomen, de gemelde RegaíTar

en Labafi‘ar, alleen voor kleine, of van ter‘zijden ingekropen Коптс

jes , en geenfinds voor Monarchen te agten heeft.- Gelijk ook DanielNebu- всиаш

kadnezar , Belfazars VADER , dat is fijn Grootvader noemd , Dan. 5; 2. Dus усиде

is dan Belfazar fijn Vader Evilmerodach in ’t Rijk gevolgd 5 een Vorít die in 0_

alles uit-bundig en dertelmoedig was 5 hebbende veele Wijven en By‚wijven, dachs plaat‘

met welk hy dagelijks drinkkerien, Koninglijke Banketten en Brafl‘eryen T“

hield.
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Dm s: 1 ‚ hield. Gelijk by Daniel ook een voorbeeld fijner brood-dronke Maaltijden in

defe woorden afgefchilderd werd: Ре Koning Beljaza'r maakte eengroote

Maaltijd Ívoor fijne dni/end Geweldig'en ; en hj droniêWijn 'voor die dnzjènd.

En al: hy dien gefrnaa/zt hadde, _ßeide hy; datmende Goude en de Sil..

were Varen ‘voortbrengenßnde die _fijn Vader Леди/садика? nit den Тет.

pel ruan _'ïernßzlein weg geroofd hadde . op dat den Koning en Й” Gewel,

dige, enfijne Wij'ven en B_yßtten, uit deßlîve dronken. ,Doe bragtmen de

Goude Varen diemen uit het Hui: des Heeren weg gevoerd hadde ,t en de

Koningen zijn Geweldige, en zijne Wijven en Bywyfuen dronken daar uit , _en

preßw onder ditgejìiip , de Goude en de Sila/ere en de Koopere 5 en de тжen de

Honte en de Steene Goden. Maar gelijk defen Trots~aard dit niet en deed

fonder den Godt Ifraels te fmaden 5 en de vroome o_nder d’Aanñene1ijkIlè

der Hebreeuwfche Gevangelingen, een ondraaglijke fpijt aante doenl,

(braverende daar-en_boven ook fijne Yyanden , die Babel doe na alle fehijn

belegerd hadden) alfoo en heeft ook iig niet lange laten befpotten ; maar

в шт: met lijn oordeel deun-by zijnde, ldeed hy dien verwaten menfche op de
Macrlrijd felve Drink-maaltijd, door ’t figtbaar-teeken van een fchrijvende hand,

ЁПЁ‘РЁ" fijn onverbiddelijk dood-vonnis , volgens d’uitleg van Daniel onder vee

bâ;j;¢,'g¢. le fchrik-fruipen aanhooren.` In welke quaad-voorfpellendeGodfpraak5

dndigd- Belfazar aangefeid wierd, dat hy gewogen en te ligt bevonden was i .en dat

nu de ure vail naderde, _in welke hem het Rijk ontrukt _en aan de Ko

Bd'fmr ningen Vvan Meden en Perfen fou gegeven worden. Dit fchrik-vonnis was

{ЗИМЫ nauwlijks uitgefproken ,l of liet d’uitvoerin_ge llapthet felve in der ylop

gcaozdrl d’hielen 5 en Belfazar word dien felven nagt in fijn Paleis overvallen

en om den hals gebragt 3 rna dat hy feventien jaaren geregeerd haddezh'et

ìy dan dat fulks foomen meend , door eenen Gobia en Gadata felfs gefchied

1-2" ¿estad zy ; ofte dat het de Soldaten van Cyrus gedaan hebben , die van defe tweeBe

ваьсща velhebbers daar toe aangevoerd wierden , ter tijd als Babel onveríiensinge.

nomen wierd, volgensjcfaiazrz 5. еп]сг.51: 39. _dewijldaar nauwlijksaanl

° getwijfeld word , of Belfazar heeft defe Maaltijd gehouden , wanneer Ba.

bel van Cyrus de Koning van Perñen belegerd was ; ’_t felve Bras-maal voor.

namelijk aanrigtende , om voor fijne'Hovclingen en magtige Stadhouders

te betoonen , dat hy met fijne Vyanden lagte, Doch den uitilag heeft

hem te fpa geleerd , dat den hoogmoed gemeenlijk voor den val gaat 5 en dat

de geda en des Heeren (die hy in defen door lijn Propheten had bekendgemaakt?t vail ílaan , en verre verfehelen van die der menfchelijke overleg.

уйдя; gingen. Gelijk dan ook defe woorden niet geheel qualijk op Belfazar toe.

pallelijk konnenagehouden worden: Drinket en word dronken ,° eǹ фоте/ее
en 'vald neder vaty gy niet weder op enßaat; ‘zgan wegen hetfweerd dat

ik onder u fende. Aldus heeft _dan met defen Belfazar, die de derde uit'

Мс:Вс1— de Groote Nebukadnezaré Stamhuis was , de Babylonifehe Monarchie

nursdood het hoofd ondergehaald; na ydatfe federd de verllooringe Jerufalems ,'

ставни; feventig jaaren gebloeid hadde. Met welkers ondergang ook de gevan#
ook dejaa _ _ . .  .

„n ¿HBL genfchap der Joden moelle eindigen, na de voorfegging van jeremias,

bylonifclß kap. 23: п. Dejé ‘volkenßillen den Koning rvan Babel dienen Seventigjaar;

_ maar het ßzl gefehieden als де fenenngjaaren 'vervuld zijn ,- dan fill ile

ест?! over den Koning ‘van Виде! , en over dat гильдией де Heere ‚т haare оп:

Lfècg' geregtigheid hej/beken ,° midrgader: over het Land der Chaldeen i en jal dat

voor@ jiellen tot een 'verwoe/iinge der eeuwigheid де. Soo dat dan ook hier eens`

Ада; van deels het gefigte van Daniel vervuld is 5 namelijk het gene hy fag in het derder

jaar van Belfazarf kap. 8: 1. van den Ram met twee Hoornen, dat is

Ноотпсп het Rijk der Meden en' Perlen; dat na Belfazar de Monarchie na voele

vervuld. [too
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ltooten inllokte, alswe aanllonds fullen lien: op welk geligte den Gei

ten-Bok , ofte het Rijk der Grieken verlcheen, hebbende een grooten

Hoorn tullchcn de Oogen, namelijk Alexander de Groot die daar na de

Monarchie aan de Grieken bragt, doch groot geworden zijnde verbrak

hy: en daar quamen vier kleinder Hoornen in lijne plaatfe , kap. 8: 8. na'

melijk de Koningen van Macedonien , Egipten , Syrien en Alien , na de vier

Winden des Hemels. Dus hebben dan de Meden en Perlen , of Madai

en Elam (want de Perlianen zijn van Elam afkomllig, Genelis 10: 22.

Actor. 2: 9.) na de dood van Belfazar, als een Ram met Hoornen begin

nen te ltooten, volgens Dan. 8. Elaia 13: 17. en 21: 2. \Vant Elam is

in Chaldea en Madaim in Babylonien getrokken, die by Zach. 6: 6-8.

door fwarte Paarden afgefchaduwd zijn: alwaarmen den Perlifchen Cy

rus als den tweeden Smit moet aanmerken, Zach. 1: zo, 21. dewelke

voornamelijk het Babylonifche Rijk den fugge heeft ingebeukt, Babel

geheel onverwagt en als een Blixem innemende door het aftappen van den

Euphrat, volgens ’t gene Jeremías voorfpeld hadde. De Tijd-reekenaars

gillen dat dit Rijk der Perlen ontrent 200 of 206 jaaren gellaan en xiir

Koningen gehad heeft 5 van welke de gemelde Cyrus de eei'lte , en Darius

Codomannus de laatlle was; alhoewel’er veele niet boven de x weteno

te tellen. Namelijk 1. Cyrus, welkers beheerfching over dele Monarchie 7

jaaren werden toegepalt. rr. Cambyfes, die 8 jaaren regeerde. rrr. Da

rius Hyllafpis 36 jaaren. 1v. Xerxes 21 jaaren. v. Artaxerxes Longima

nus 4.o jaaren. vi. Darius Nothus I9 jaaren. vir. Artaxerxes Mnemon

4.3 jaaren 3 met wien de Kanonijke Hiltorie-boeken einügen in het Boek

van Nehemias: alhoewel daar ook kap. 12: 22. van Darius Codomannus

de laatlle Monarch, eenig gewag gemaakt word. vul. Artaxerxes Ochus

23 jaaren. 1x. Arfames 3 jaaren. х. Darius Codomannus 6 jaaren. Voor.

waar alsmen aanmerkt dat’er van Daniel kap. 5: 28. voorfeid word, dat

het Rijk van Belfazar verdeeld en aan de Meden en Perlen gegevenis 5 foo

en valt het niet moejelijk om te verltaan , hoe defe nieuwe Monarchie in twee

Koningrijken bellaan heeft, namelijk der Meden onder Darius , en onder

Cyrus de Koning der Perlen: zijnde alfoo dubbel en als uit twee Armen

bellaande, volgens ’t geligte des Beelds dat Nebukadnezar fag, Daniel

2: 32. En alhoewel dele Monarchie eeniglinds minder was dan de eerlte ,

volgens Dan. 2: 39. nochtans Walle heerlijk als van Silver, vers 32. en

llerk en met twee Armen, of twee Hoornen voorlien, als een Throon

der Koningrijken , hebbende onder haare Mogendheid, die na de vier

Winden des Hemels, tot in Alien , Syrien, Paleltina , Griekenland, Schy.

tia en Egipten uitgebreid was, 120 Landfchappen , Dan. 8: 4,. van welke

Sufan in ’t Oollen van Judea in Alien gelegen, de Hooftlladt was ‚Пап.

8: 2. Wanneer nu Cyrus het Babylonilche Rijk bemagtigdhadde; gafhy

het felve voor een wijle tijd over aan `lijn Schoon-vader Darius de Meder,

met wiens hulpe hy ’t felve verkregen hadde, ter tijd dat hy ontrent feltig

jaaren oud was, Dan. 6. Cyrus onderwijlen na Perlien trekkende, om

de faaken van lijn Rijk in goeden lland te brengen. Darius ondertullchen

_llervende , heeft Cyrus, die de Heilige Hiltorie Cores noemd, het BaJ

bylonifche Rijk weder aanvaard , en met het lijne tot een Gebied en Monar

chie gebragt , na dat lijn Schoon-vader Darius het felve met hem eenjaar

beheerfcht hadde. En hier van daan is het dan ook voortgekomen , dat de

Hoovelingen en Stadthouders van Darius, die het Gunllvenoodfchap van

Daniel poogden te kreuken , foo ruimborltig durfden fpreken , van de IVet

W

 

der (Медея en Perfen die niet en mogt herroepen rai'orden, kap. 6: 9. En пня.
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С rush“ alhoewel Darius in den aanvang defer Monarchie, ’t Gebied een wijl in

als im- ` handen had; nochtans moetmen Cyrus voornamentlijk als het eerí’re Hoofd

“0024 d“ defer tweede of Perfifche Monarchie aanmerken: gelijk fulks ook uit fijn

ivviâinichie. eigen woorden en Koninglijk ‚Plak-fchrift afte nemen Praat; als hy in fijn om

fchrijf—brieffegd :’ Soafezd Cores de Konin fvan Perfen ,‘ De Heere de God de:

Hemel: heeft ту alle Koningry‘ken der /arde gegeven dre. Ezra 1: 2. En

gelijk het God beliefd heeft door defen Cyrus fijn Volk Ifrael uit de Ba

bylonifehe gevangeni‘chap te verloffen 5 alswe aaní’tonds fullen hooren ;

(en daarom mogelijk by jefaias; God: Herder genoemd word , Die al de:

Heeren welgevallen dom ‚ т totyerufizlem en den Tempel[eggenjou , wordge

bouwd, kap. 4.4.: 2 8. en 4.5: 1 ‚ 2, 3.) alfoo fchijndlhet dat God defen Monarch

al van verre , tot dit groot en goed werk bereid , en dus hooge tot defe waar

digheid opgetrokken heeft : waarom het ook wel waardig is fijn opkomft hier

вещью: aan te lafien. Dus verhaaldmen van hem, dat hy de Soon was van Cam

opkomfi byfes een Perfiaan en een on-Edel-man, die getrouwd was met Mandane

также де Dogter van Aflyages Koning derMeden: welken Al’ryages door Droo—

Koning men aangefet zijnde, om over de toekomende grootheid van Cyrus be

“n РЫБ“ dugt te zijn, deed. hy hem in fijn ecrite kindsheid te vondeling leggen;

fulks dat hy gevaar liep om van honger en dorft te moeten í’terven: doch

de Goddelijke Voorfienigheid daar over het oog houdende , beforgde door

middel van een goeden Vee-herder , dat hy gevonden, en foo lange flegt

opgevoed wierd, tot hy Groot en Grooter geworden, fijn jaloerfchen

Groot-vader heeft weten te beknellen, en hem gevangen nemende, al

lengkens fijn eig@ Rijk in Meden en Perfen heeft begonnen. Gelijkmen ook

van hem fegd, dat hy ontrent zo of 28 jaaren in Meden met Cyaraxas

de Soon van Aí’cyages , (welke Daniel, Darius de Meder de Soone van A

hafueros noemd, Dan. 6: I. en 29. en kap. 9: I.) geregeerd heeft Wel

kers medehelper en Bondgenoot hy was in de Oorlogen , tot hy naderhand

noch te gelijk fijn Dochter en het Rijk der Meden kreeg: als in welkers mede

Regeering hy van Darius aangenomen wierd: en overfulks, gelijkwe ge#

hoord hebben , te gelijk fijn Oom en Schoon—vader was 5 tot dat hy na

derhand Babylon ingenomen, en den Koning Belfazar gedood heeft ,

Dan. 5. Op welke tijd hy het Rijk der Affyriers ofBabyloniers , dat is de

Monarchie der Weereld , aan de Perfen heeft overgebragt. Regeerende daar

in naderhand noch feven Jaren , als wanneer hy op ’t laatlte een поеде

loofen Oorlog tegen de Schytifche Mafi‘ageten opvatte , in Welke _hy

van de Koninginne Tomyris, foo men verhaald, gevangen en gedood

wierd: doende defelve Koninginne fijn afgeflagen hoofd onder dufdani

ge Ptraffe woorden in een vat met bloed indoopen: Word nu feidfey‘uer

fàdzgd van bloed, gy die [до gulfig na bloed gedoîfi hebt. Dit fchrijftmen:

doch foomen Xenophon fal gelooven , foo is Cyrus geruílelijk op fijn

Bedde gefiorven. En Jefaias heeft van hem voorfeid, dat hy de Man zijn

с ш fou, die het gevangen Volk van Iuda in Babel Гоп oorlof geven. Gelijk

‚мадер- dan ook de Heilige Hifiorien getuigen, dat Cores , dat is Cyrus, in ’t

ËĲC‘YÎÎ“! ecrite jaar fijner Regeering door een byfonder ingeven Gods, aan de ge

швей. vangen Joden verlof heeft gegeven , om na haar Vaderland te trekken ‚

fchag“ en haar verlaten Stadt en verbranden Tempel wederom te gaan opbouwen ,

Ё“; a o: volgens de voorfegging vanJefaía 4.4.: 2 8. en meenigte andere plaatfen д Ьгеед

3-5. Pnl. fprakig befchreven van Ezras aan ’t begin van fijn Boek: dewijle doe ter tijd ,

de beí’temde Lxxjaren vervuld waaren, en het woord der Propheten niet wan

12: s’ 6. en kelen mogt 5 alhoewel defelve Koning door d’aanltoking fijner Vlei—ers die

de Joden hatig waaren , fijn bevel kort daar op weder intrek , alswe byâìrz—

as
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d'ras kap. 4.. konnen verneinen: hoedanigen {tremming der oodfche Stadt en Jer. 4: 14.

Tempel-bouw ook noch al onderde volgende Perlife Koningen ftand hield, 3151525;

als in d’aangehaalde plaatfe te lien is. Het is waarlijk nietI heel vremd te den- 3. ‚2: 5 7.

ken , dat de Koning Cyrus tot fijn eerfte bevel , grootdeels is aangefet gewor- ‘l 1_

den , uit de bekendmaaking van de Prophetien van jefaias enJeremías 5 daar 17. 15:9.’

hy duidelijk met naamen genoemd word : ’t gene hem ongetwij {feld van Da- g4;

niel,dien hy Landvoogd van Sufan in Perfien gemaakt hadde, en feer gemeen- .iicii' '

faam met hem was , is bekend gemaakt 5 en beneffens die voorfegging buiten

twijffel ook te gelijk de kennis van den waaren God. Want gelijk felfs de Цап: 9; Z

Heidenen gewoon waaren naauw agt ор de Godfpraken te geven , foo is ook 1011133 21

Cyrus gaande geworden , om dien God, van wien hem yts goeds voorfeid 6:

fcheen', te believen , fijn Volk te verlolfen ‚ ‚ en haaren Tempel te laten штат;

bouwen. Haar tot dien einde wedergevende een meenigte van Heilige Сушз юг

Vaten en Schatten , die Nebukadnezar te Vooren uit ~jerufalem geroofd tiîïêlzâäla'

en in Zegepraal weg gelleept hadde. Gelijk dan ook door d’aanrading индиго:

der voornaamlle onder de Joden, namelijk de Hoofden der Vaderen van d'gd Щи“

Juda en' Benjamin , het gemeene Volk fig aanftonds liet bewegen tot defen

optogt, en ongetwijffeld gefamentlijk met vele andere van de Stammen Ifraels

die fig daar onder mengden , heenen najerufalem gegaan zijn , 1 Kron.9: 2 ‚ 3.

en volgens Ier. 3: I4.. 33: 1 2: 13. Krijgende dejoden in dele vryheid ook we- krnîlodm

derom haare eige Overlten en Regeerders 5 waarvan Zerubabel de ecrite fe- мёд}???

derd haar ontilaking fchijnd geweeíl te zijn 5 als den draad der H. Hillorie ‘ing т?!

fchij n'd aan te wijfen : gelij kfe- ook eindeling daar na wederom Koningen heb

ben gehad , alhoewel niet uit Juda 5 dewijl de lienelij ke Scepter met defe ge.. gf“ Вшес—

vangenlehap geweken feheen , doch de Wetgevers bleven noch ; als mede ha

re Priellers die in’t tweede kapittel van Ezdras Boek genoemd worden. \Velk “тас

geheele Boek ook tot geen ander oogmerk fehijnd befchreven ‚ als om het Рт m'

gantfche gedrag defer vermaarde wederkeering uit Babe15en den opbouw van

den Tempel5 (begrijpende ook eenige tijden van benauwdheid) omltandelijk

te verhaalen. Alwaar dan klaar genoeg gefien word , onderihoedanigen [laat 5mt ¿er

de Republijk der Hebreen ofjoden na defe wederkeering gelleld was 5 welke ¿wdůhì

Praat van fommige,'to‘t ор de komlle van den Meflias, drielinds gelteld word:

namelijk I. onder Vorilen en Hoogepriefters5 11. onder Vorllen en Hafmonee- детства.

fe he Koningen 5 en ten laatft'en onder Herodes en fijne Soonen. Van welke
Vorllen wy alswe feiden, gemelde Zerubabel de _ecrite houden,I Hag. 1:1'. Re

geerende met de Hoofden der Vaderen , en den Hoogen-prieltcr, Ezra 3:
2, 8. бес. VVelkers eerlle Hooge-priellerfchap, vanjofua de Soone vanjo Hag. 1: n.'

zadak bediend is , als in de gemelde plaatfen blijkt. Den welken ook by Za- ‘n ‘i 5‘

charias als'l een opmerkelijk voorbeeld van Chriltus aangeteekend word 5 fiet

kap. 3. En gelij k’er fommigejoden in defe optogt waren die fchenen te fam

melen,en geen grooten lhaalt tot den optogthmaakten5ofdat ook eenige lig foo

ñuks van alles niet en konden losmaaken 5 ofook vrees-agtig van geeft gewor- Joden i

den waaren 5 alfoo liet God haar boven het vrygelei des Konings , noch ¿Í
aandrijven , en vermanen uit Babel te gaan , en uit Chaldea te vlieden 5 omnui: ßenl

met bedreiging van indienfe bleven , ly het onreine fouden eten. Siet ЁЫЁЁЁЁЁ‘

Jef. 4.8: zo. en Hofea 9: 3 д 4.. Alwaar wel te letten [laat , dat’er niet al glug.

leen van deJoden ofde Stamme juda en Benjamin , maar ook van de andere Ваг'сг те:

Ifraeliten der х. Stammen die voor defe in Chaldea en eldersvervoerd waren ,

gefproken word. ’t Geen men moet aanmerken tegen de loden en forn- uirdc ande

mige Chrillenen , die noch al met opene oogen droomen , van de Tien

geheele Stammen Ifraels ‚ die elders tot op de verfehijning van den Meli- opgetogen

~1ias verborgen'leven; Maar hoe fouden doch juill defe Tien geheele Stam'- mln'

Q_ q 2 men
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men agter gebleven zijn , daar felfs de omliggende Volken ontrent Judea als

d’Ammoniten 5 Moabiten 5 Idumeen 5 Paleltiners en andere 5 in verfcheide

overvallen 5 vervoerd 5 weder in haar Land en Erfenis gebragt zijn 5 volgens

Jerem. 12: I4., 15. Dushebben dan de Joden op haar aankomí’c tej’erufa—

lem de Stadt en Tempel 5 onder ’t opfigt van haren Vorfi Zerubabel en ande—

re Hoofden , begonnen op te bouwen 5 een Altaar opgerigt 5 geofl‘erd 5 en het

Loofhutten-Feefi gevierd met groote vreugde: alhoewel fommige oude

Joden ‚ Priefieren 5 Leviten en Hoofden der Vaderen 5 over de vernieuwde

Rand des begonnen Tempels 5 weenden 5 om dat hy mogelijk flegter en min

heerlijk in haar oogen fcheen dan den eeríten, Ezra 3: 1 1,1 2. Doch die daar in

van den Propheet Haggai door een grootfe toefegging onderfchept 5 en een‘

Mannelijk hert onder de riem gefieken wierden 5 leggende : Zijd lterk О Ze

‚5 rubabel 5 Zijd fierk Ojofua gy Soonejozadaks de Hoogeprielter5 ja zijd

5, fierk alle Volk des Lands 5 en houdde hand aan ’t werk : want ik ben met u

55 {preekt de Heere der Heirfcharen 5 met het WOÒrd in welke ik met u lie`

„ den een Verbond gemaakt heb doe gy uit Egipten ging 5 fiaande met mij-’

55 nen Geeft in ’t midden van u 5 dus en vreelt dan niet: want alfoo {eid

5, de Heere5 Noch een weinig tijds fal ’t zijn 5 en ik falde Hemelen , en'

„ de Aarde 5 en de Zee en het drooge doen fehudden 5 Ja ik fal alle de,

‚5 Heidenen doen beven 5 en fy fullen komen tot den wenfeh aller Hei“

55 denen 5 en ik {al dit Huis met Heerlijkheid vervullen, {preekt de Hee

55 re der Heirfcharen. Alle het Silver is mijne, en al het Goud is mijne 5

55 doch de Heerlijkheid defes laatfiîen Huiles [al grooter worden 5 dan des

‚5 Buiten 5 feid de Heere der Heirfcharen. Verfiaande fulks van de komíle

des Mefiias, die als de Heerlijkheid des Vaders verre boven Salomon

verheven, Matth. 12: 4.2. in defen Tempel verfchijnen foude na die da

gen : gelijkwe op een ander breeder fullen uitgevoerd fien. De Koning Cy;

rus overleden zijnde, is van fijn Soon Cambyfes in ’t Rijk gevolgd5 die

een Goddeloos menfch 5 een Broeder-moorder en een Bloedfchender was 5’

brengende na de overwinningen op Pfammenitus behaald, Egipten onder.

Perfien. Welken Vorft hy ook tot de dood dwong, na dat hy hem Stie-.

ren-bloed te drinken gegeven had. Men verhaald van den felven 5 dat hy

den onregtvaardigen Rigter Sifamnis , levendig de huid deed affchillen:

en dat hy om fijn ongemeene wreedheid 5 van alle menfchen gehaat, op

het laatlt ook noch fijn’eigen Beul wierd: want fijn Sweerd onvoorfiens‘
uit fijn fcheede vallende 5 bragt hem fonder Nakomelingen agter te laten,VJ

de dood-[teek aan 5 na dat hy feven of agt jaaren geregeerd had. Uit He

rodotus en Plutarchus fchijnd het 5 dat Cambyfes feet genegen is geweefl 5’

om de Beeí’ragtige Afgoderie der Egiptcnaren allerwegen te befpotten;

gelijk onder andere voorvallen 5 in ’t dooden van haaren God Apis ofHeilige;

Os gebleken is: want als hy op de neerlaag van fijn Krijgsmagt, geme-V

lijk wederom te Memphis quam 5 daarmen doe ter tijd defen Apis deed ver.

fchijnen 5 en d’Egiptenaren yder om belt gekleed en rijkelijk uitgedofl 5 onder

veele vreugde teekenen hier over Feeft hielden 5 geliet hy_fig in te beelden 5’

dat dit vreugd-bedrijf gefchiede om den—quaden uitflag van fijn onderne—

ming te befchimpen 5 en haare Goden‘daar voor te danken. Dus ontboocl

hy daar op de Overí’cen van Memphis voor hem 5 haar afvragende: Вед

wĳl jj' dufdamgen oni/lag nooit gedaan hadden5 wanneer h] ‘voortgj’d: te

Метр/т gnam ‚‘ waarom datfe het nu deden, nn h] foo grootenfineet aan

fijn ò'oldaten geleden laadde? Sy antwoorden 5 Dat nadien nu haaren God

weiß/omen was 5 die maar na een lange tuflehen—poo: ‘van tĳd plagt te

«тигр/уди te komen; alle Eg’íptenaaî‘s hier over dîg/danggeplegte/ĳke ‘vr‘eug‘

, de
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de bedreven. Hier op feide Cambyfes , dat {y ’t logen 5 en hebbende de

Prielters , uit welk hy dit verfiaan hadde, doen voor hem komen , feide

hy tot haar, Datjoo шиш door ewigen weldoendeîz God den Egipto

noî‘en werft/oem” шлите ‚ beige/veel met betomelz‘j/e wel, dat by ’voor hem 'ver

borgen bleef. En foo fptekende belaíte hy met eenen , darmen den God Apis

Voor hem brengen fou. y Wanneer nu de Priefiers fulks aanfionds deden,

trok Cambyfes fijn Swaard , en willende Apis in den Buik fiooten ,quet- bca'ïääffs.

Не hy hem in de Dye5 en in een grooten lach uitbarllende, feide hy tot EÊÌÊËĲ‘Ê:

de \Viehelaars 5 О g] Sorte/yolk”, dit Goden, die met Шеф/э еп США?55

bloed voorzien zijn , en шт loetfioal <getroffen worden ‚9 Voorzie/eer een ьс'

тащат God rvoor Магазинами; doch dat g) met ons gejjìot hebtfol prisas“

u foo wel met bekomen (3%: En dit gefeid hebbende, beval hy de Prielters „felirglîiifi‘

wel digt te geefl’elen; en d’Egiptenaars diemen in vreugde vond, het ‘Tivolk

eeí’t van delen God met hun eigen dood te eindigen. Sier d’uitvoering d°°d°n

van dit voorval nader in ons Print—Tafereel. De gequetf’te Apis onder dies

in den Tempel gebragt , fiierf aldaar aan fijn gekreven wonde 5 en wierd

foo Herodotus verhaald, buiten kundfchap van Cambyl‘es , door de Prie

fters heimelijk in ’t Grafgellopt. Doch Plutarchus fegd 5 dat Cambyfes hem

‘deed in hutfpot kappen en ’t vleefch op de firaat liet werpen 5 van welk Dc Hon

Aas fig alle Dieren onthielden , behalven de Honden: waar door der- gz'àgegâ‘d.‘ ’

{elve Aal-oude eerbewijfing en aanbidding geen kleine krak onder d’E- van Apisby

giptenaars kreeg. En dufdanige befpotting der Afgoden heeft Cambyfes iîîfi‘î“?

meer gepleegd; als met namen in den Tempel van Vulkanu’s, daar hy dergc-ccrdî

het dwerg—agtig VBeeld opentlijk uitlachte: gelijk hy ook uit den Tempel

der Kabiriers , de Beelden deed rooven en verbranden , fchoon daar nie

mand in mogt komen dan de Priefiers. Ja hy will: onder het befchimpen

defer Goden , egter door defelved’Overwinning voor fig in te palmen : want

fiende in ’t beí’torrnen der Stadt Peluzium dat het fijn Volk door de digt

geworpen Pij’len der Egiptenaren te quaad kreeg, Ptelde _hy Honden,

Katten, Schapen, Iben en diergelijke Goden, voor de aan-naderende

Slag—ordens, ‚waar op d’Egiptenaren van fchieten ophielden. Dit ver

haaldmen van Cambyfes: en fijn laater navolger Artaxerxes Ochus heeft

in fijnen tijd , by na defelve rol met Apis gefpeeld 5 alswe te fijner plaats ful- ‚

len aanteekenen. _Wanneer nu na fommiger meening, het geflagt van „ВЕЁЁЪ

Cyrus met Cambyfes‘uitgeflorven was, is Darius Hyllafpis gevolgd; die, Volga P д

na dat hy de Toovenaars gedood had , door loosheid van fijn dienfiknegt ,
en ’t gebriefch van fijn Paard , aan ’t Rijk quam en Koning wierd; re- lRĳk, ,

geerende 36 jaaren, in welke hy veele Oorlogen voerde; deelende het задышал:

van Perfien in twintig Provincíen. Gelijk ook in ’t einde van fijne

Regeeringe de Tijden der Benauwdheid onder de _[oden’ , van veele be

gonnen werden te reekenen 5 als wanneer ook Jojakim de Soone van Jo—

fua aan ’t Hooge-priefierfchap quam. Het is ook defen Darius geweeů

die in den aanvang fijner Oorlogen Babylon innam , door de trouwe

dienfi van Zopyrus 5 alhoewel hy gantfch ongelukkig tegen, de Schyten

en Athenienfers geoorlogd heeft: als waar van d’HiProrien aanteekenen ,

dat 11000 Grieken tegen 600000 Perfen in ’t Marafontfe Veld elkan

der op ’t lijf komende, twee honderd duifend daar van geflagen hebben.

Naar Darius volgde de magtige Xerxes , die voor fijn ouder Broeder in chîlxlìs

‘ het Rijk gefleld wierd. Zijnde defe de vierde Monarch na de drie eerfle жён“;

die volgens Daniel in ’t Perfifche Rijk fouden opl’taan, kap. 11: 2. re- гейш): ~

geerende 21 jaaren. Defen heeft fwaare Oorlogen tegen de Grieken ge- шт“

voerd, na dat hy fig volgens Daniels voorfegging feer magtig had gemaakt..

Qq _2, Doch
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Doch hy is ten laatlten , loo te \Vater als te Landen met loo lwaare neeri

lagen aangetrolfen, dat hy niet alleen gedwongen wierd te vlugten5 maar

ook uit weerwraak van lijn eigen Volk ‚ om lij ne wreed-aardigheid , om den

hals gebragt is. Ook is den btaat der weergekeerdejoden onder lijne Regee

ring vry llegt geweelt: want terwijlen hy uitlandig was , en lijn magtige In.'

komllen in den Oorlog verlpilde, heeft hy geenlinds de aam-agtige Jo

den met eenige hulpe konnen bylpringen , noch aan den Tempel-bouw .

voordeelig zijn5 lulks dat het werk dagelijks agter uit liep, 611 66 Vyan

den der joden daar over in de vuilt lachten. Gelijk dan ook de nieuw

iopgeheve hand des joodlchen Volks meer en meer verllapte , 611 lig al

leen hun Burgerlijkwelvaren behertigden 5 latende den plegtigen Gods-ì

dienll op d’ingeltelde Vallen-dag afryen 5 waar over ly ook niet onbeltraft

en zijn gelaten van den Propheet Haggai, kap. 1: 1-12. En' niet alleen

dit, maar het werk wierd lelfs ten laatiten ook noch door Xerxes , dat'

is naaller gilling de Koning Ahalueros , gelchort: als te lien is in ’t Boek vanl

Ezras kap. 4.: 6. _la de gantlche Hebreeuwlche Natie die in Babel gebleven

was, wierd belalt door eenen Haman uitgeroid te worden5 hoedanigen bloed

dorlligen aanllag ook lekerlijk waare uitgevoerd , indien het de nieuw-verhe

vene Koningin Ellher onder Gods wonderlijk beltutir niet gelchut en had 5

gelijk in ’t Boek van delelve groote Vrouwe te lien is. Soo datdelen Xer

Xes 5 of mogelijk delen ontlaggelijken Haman , _als den derden Hoorn ,'

Zach. 1: 18-2 1. 6611 Joden niet weinig is lallig geweelt, volgens kapit.

6: 6. Doch Xerxes is, alswe geleid hebben, door de Grieken 011661Т116-`

millokles, de derde Smit by Zacharias kap. I: 21. genoemd, beteugeld;

en ten laatlten in den llag by Mycalen verjaagd en overmand: en Haman'

aan de Galg gewaaid. Gelijk ook uit Dan. 10: 20'. aangemerkt word , dat

de laaken der Perlilche Monarchie lederd hebben beginnen agterwaards te

gaan 5 die anders onder hem al leer groot en breed was uitgedegen 5 heer`

lchende over 127 Landlehappen: gelijk in de Heilige _Hillorie van Ell-4

her en Ahalueros'aangeteekend ltaat ‚ kap. 1. vers 3. “Тат datwe delen

Xerxes voor den PerlilchenKoning Ahalueros ltellen , die te Sulan regeer

de , Ellher kap. 1. lulks werd van veele voor valt en leker gehouden 5 alhoe

wel’er noch over getwill en getwij lfeld werd. ' DeJoden gelooven dat uit Elt

hcr die Ahalueros in plaats van lijn verltooten WijfVallhi ter Vrouwe nam ,'

66 Koning Darius geteeld is, onder wien in ’t tweede jaar fijner Regee

ringe, den Joodlehen Tempel-bouw wederom voortging. Doch andere

nemen hem voor Darius de Soone van Hyllalpis, wiens Vrouw een Doch

ter van Cyrus was; dien Herodotus mogelijk Atolla noemd , welke lom

mige met Hadalla, dat is Heller, over-een-brengen. Alhoewel’er ook

geen gemilt werden die willen , darmen de Byzit van Darius, die He#

rodotus Ateltona noemd, voor Elther nemen inoet5 en dat degemelde

Atolla lijn Vrouw Vallhi geweelt is , dien~ hy verlliet. Op delen X'erxes

volgde Artaxerxes Longimanus of Lang-hand, loo genoemd om dat lijn’
regterhand langer'was dan lijn llinker. Welke naam Ärthafa/Ía of Arta-

xerxes, in ’t Perlilch loo veel beduid als Meel en Melk. Van de Magi

of Wijlen der Perlen eerlt alloo genoemd5 die te Vooren in delelve Taal"

BAGMAN DARAs-DAST of Lang-band genoemd was , alswe terllond lei-'

den. Gelijk naderhand dien naam Artaxerxes aan de Perlilche Koningen leer

gemeen geworden is. Delen Arthalalta is dan dien vierden HoornofSrnit',`

Zach. 1: 18. tot 21. geweell, die in groot-agting by de Perlen was: In

de Heilige Hillorien ook „ЮЛИЙ/За genoemd , Ezra 4.: 7, 8. die mede den

Tempel verbood te bouwen; alswe ter lelver plaatle ontwaar worden.

Dele
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Defe regeerde veertig jaaren , en wierd in d’Oorlogen met de Grieken,

onder Cimon tot Vrede gedwongen, onder wiens tijd ook Eliazib H00

ge-prieíter wierd, Nehemias 3. welke weder van Jojada gevolgd wierd,

kapit. 12: lo, 1 I. Daar en word waarlijk niet fonder reden getwijfl‘eld ,

ofmen voor defen Artaxerxes Longimanus , niet dien Koning Arthafalta

nemen moet, Van wien de Koninglijke Schenker Nehemias met een treu—

rig gelaat oorlof verfogt, om fijne Vaderlijke verbrande Stadt weder te

gaan bouwen , Nehem. 2. namelijk in ’t twintigfie jaar fijner Regeering?

dan of het den anderen Arthafafia den tweeden van dien naam geweeft is:

te weten Artaxerxes Mnemon, die eerfi na Darius Nothus gevolgd is.

’t Gene eenige niet en meenen onmogelijk te zijn5 om dat Nehemias be

quamelijkA heeft konnen leven van het twintigíle jaar defes Konings tot de

Regeering van Alexander de Groot; zijnde ontrent 55 jaaren. Gelijk uit

kapittel 12. fchijnd te blijken , dat hy foo lange geleefd heeft 5 daar hy

aan jaddus gedenkt , die ten tijde van Alexander de Groot Hooge-prie

fier was: ’t gene hy waarfchijnelijk niet en had konnen wefen , by aldien hy

onder gemelde Artaxerxes Longimanus geleefd had 5 dewijl defe wel 59jaa

ren vroeger bloeide. Doch andere egter willen hier Artaxerxes Longimanus

met veele reden invoeren 5 om dat feggenfe, gemelde Jaddus wel ten rij—

de van Nehemias kan geleefd hebben , maar doe noch geen Hooge-prie

fier is geweell: invoegen Nehemias niet waarfchijnelijk geleefd heeft tot

de tijden van Alexander de Groot, maar alleen tot Darius Nothus die

defen Longimanus in ’t Perfifche Rijk volgde. En hoedanig Jerufalem

onder defen Koning by de Joden begonnen is te bouwen , en door Sane

ballat is opgefchort geworden , fulks fietmen 111 het 3, 4., 5. en volgen‘

de kapittelen van Nehemias Boek. Daar wy dan ook aan ‚’t vijfde kapit

tel ligt ontwaar worden, hoedanig Nchemins felfs tot Landvoogd geiteld

wierd 5 alhoewel hy fig niet altijd binnen Jerufalem onthield , maar hem

eenige jaren na fijne verrigting van daar maakte: fulks hy voor de twee

demaal van Arthafaí’ta verfogt derwaards te gaan, om op alle vervalle Газ,

ken Orden te {tellen , kap. 13: 6.8сс. hoedanige bedraaidl‘eden derJoden ,

die veel verwarring in den draad der Heilige Hiítorie fchijnen te geven ,

wy aaní’tonds wat ordentlijkerfullen ontwonden lien. Na defen Longimanus

quam dan Darius Nothus aan de Regeering, die feer vreedfaam leefde 5

en onder wien de joden ook wat adem fchepten en tamelijk voorfpoedig

waeren , foo dat haar Land in ruf’te zat, Zach. I: 11. Krijgencïe in het

tweede jaar defes Konings volle vryheid , om met den Tempel bouw foo

danig voort te varen , als uit het opgefogt Verlof-fchrift van Cyrus , dat

in de Koninglijke Schrijf-kamer gevonden was , opgelefen wierd, Ezra 6.

En of wel de Landvoogd Thathnai met fijnen aanhang het werk weder fogt

te fchorten; foo is egter op der_loden Verfoek-fchrift,fig geheel op Cyrus eens

gegeven bevel beroepende, met het werk onophoudelijk voort geftooven5

gevende Darius felfs daar toe eenige Penníngen uit fijn inkomende Cijn—

ien 5 met bevel dat dien die het werk fou poogen te verhinderen ‚een Balk fou

uit fijn Huis gerukt worden tot een Galgom hemdaaraan te knoopen 51a dat

men fijn wooning tot een puinhoop fou maaken. Hoedanigen bouwing dan

ook in het fesdej aar voltrokken wierd , na datfe nu al waarfchijnelij-k ruim 4.6

jaaren daar mede gefukkeld , en nu en dan alleen í’tukswijs daar aan gebouwd

hadden. Gelijk hetmede te gelooven is , dat de Joden op defen tijd fien alfle

Joh. 2: zo. tegen de Saligmaaker wel fpijtig feggen5 Хаджи-тетуш

ren is over de/èn Tempel gebouwd ёж. Dus fprakenfe dan van defen twee

den Tempel onder Zerubabel herbouwd, in welke Haggai voorfeid had

de
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de dat de Meflias verfchijnen foude,kap. 2: 10. Soo dat Herodes geen nieuwen

„und“ ofderden Tempel gemaakt , maar alleen een verbeterden daar hy flegts agtja‘

_h_==fig=‘n ren aan gebouwd heeft. Sulks dat dejoden geenfinds alleen de langdurige Ьоц

wing van Zerubabels Tempelhebben by gebragt , om dat Herodes de fijner!

тааКг- die doe noch heerlijk flond , in korter tijd gebouwd had д als d’Heer Burman

nus onfes agtens hier van niet alte klaar iehijnd te willen feggen: maarom

datfe geloofden dat dit den felfden tweeden Tempel was die door Ze

rubabel gebouwd was , en Herodes vercierd had. Want foo fy in haare reden

alleen op de langheid der jaaren hadden gelien ‚ de agtjaaren van Herodes

hadden voorwaar genoeg konnen zijn , om tegen de drie-daagfe opbouwing

daarjefus van fprak , aan te kanten. En wy agten ook datmen ’t foo diende te

verklaren , fou de voorlegging van gemelde l’ropheet {land houden : ’t Gene

deJoden dan hier beveiligen en wel verklaren. Doch moetmen in de Tijd-re.

kening defer langdurige bouwinge , de Tijd der Benauwdheid en \Vederllre

Нос ¿c 46 ving affonderen. Want den geheclen tijd in welkmen met dit werk is belig ge..

Jam“ 4“ weeít tot in het fesdejaar van Darius Nothus , onder wien het op eenige klee

{gĳvîä‘glh nigheden na voltrokken is, fchijndmen met I 1 7jaaren te moeten bepalen:

2: ю. тос- welke ten kleenen deele zijn befieed in het bouwen , en ten meellendeele in ’t

шьёт; ШШаап zijn verloopen. In het fiilílaan zijn ontrent 68 of 70jaren voor

dcn. by gegaan; over-een—komende met de 70 jaaren des Vafiens, daar Za

7°gilů charias van fpreekt. Hoedanigen tijd ook voorfeid was by Daniel kap. 9.

vers 25. De Straten en de‘Gragtenfidlen weder gebouwd worden, doch

Zach. „u 'n benauwdheid der tĳden. En nadien den Tempel—bouw alleen 4.0 volle

en7=S- jaaren onder Artaxerxes Longimanus heeft í’cil geí‘taan 3 foo fchijnd het

'tSelve dat onder Cambyfes , en Darius de Soon van Hyí‘tafpis , en XerXes federd

2235322“. Cores, met poofen nu en dan gebouwd is; namelijk in alles ontrent fe

ven Jaar-weken, dat is 4.9 of ten minlten 4.6jaaren. Hoedanige 7 Weken

mede gehouden worden te behooren tot de Lxx Weken van Daniel , welke

haaren uitgang in de komlle van den Meílias hebben. Weet dan ende rver

Dan 9_ floot fegd de Propheet, ‘van den uz'zgang de: woords, om te doen weder-_

15’ Lgf keeren, en om jerufaleîn te bouwen, tot op Мстят den Ил]! zĳn 7 We.

ken en 62 Weken (И. En na die 62 Welzen fa! de M’eflas uitgerojd wor

”так" den. Waar in gefien word, dat God de 4.90 jaren tot op den Meflias,

vanDaniel in drie deelen afdeeld, namelijk in 7 Weken en 62 Weken, en dan 1

"28°d‘g“ Weke. Dus leerd hy dan van den uitgang des woords Cyri 7 Weken af

7°1 fcheiden , in welke tijd de Stadt en denTempelfou volbouwd worden. En

”765— daar na 62 Weken , in welke de Straten en Gragten fouden opgeredderd wor

den, dat is dat de Stadt bloejen fou, hoewel met eenige tuflchen-loopende tijd

¿asm van Benauwdheid. Invoegen de Lxx Weken feer wel in de bouwing der

Danieluir— Stadt en Tempel konnen uitgereekend worden: want 7 Jaar-weken ge

gc‘c'ckfl‘l‘ìi ven 4.9 , en 62 Jaar—weken 4.34. jaaren. En als Jerulalem foo lang fou ge

ЁЁХЁШ. fiaan hebben, dan fou de Meflias in de laatlle Weke uitgeroeid worden.

„_ En hier en firijd niet tegen dat de Joden in de boven-aangehaalde plaats

434- alleen van 4.6 jaaren des Tempel-bouws fpreken: want nadien fy die kor

te deelen des tijds, in welk na Artaxerxes Longimanus daar aan gebouwd

49 ' is , niet daar by gereekend hebben ; foo hebben fy alleen het langfie

Мыше- deel des tijds in een getal van 4.6 jaaren bepaald: om daar door te betoo..

nen , dat de woorden van Jefus , die Ífy gantfch qualijkverllonden ‚lafier

lijk waaren. Met hoedani en vreugde nu defen voltooiden Tempel in e—

wijd, en ’t Pafcha met vrolij heid gevierd wierd. (Gelijk foo ook d’inwijding

des Tabernakels gefchiede, Exod. 4.o. Sec.) daar van fietmen Ezra6.een

ruimweidig verhaal: foo darmen van doe aan de gantfche Godsdienfi en

Prie—
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Priefterdom en Heilige Boeken , te gelijk met het Burger—befi’uur in Ifrael

van nieuws herfield lag : alhoewel de laatlle volmaaking van eenige klei

ne dingen des Tempels, eerPr onder den volgenden Koning Artaxerxes

Mnemon , Darius Notbus Soon, fchijnd gefchied te zijn. De Stadt: dan

m1 wederom met haaren Tempel verheerlijkt werdende, foo trok waar

lijk ]erufalem haare Cierlijke Kleederen aan, gelijk Jefaías gefeid hadde , вренпд

kap. 52: 1. In hoedanigen Groote en Bouwgeltalte nu defen Tempel ge- выжата

bouwd wierd , en hoe veel die van Salomons Bouwgevaarte en het Tem- bguw‘dcîr

pel-gefigtc van Ezechiel verfcheelde? fulks fal ons op een andere plaatfe ‚так?

in de hand vallen. Dus merken wy alleen in Jt voorby gaan aan, dat na‘ ,cmpc'

dien de loden den Tempel onder Zerubabel grootdeels na het bevel van Hom,

Darius moeiten bouwen , fy daar in alleen haar eigen oogmerk maar ten sur“ door

deele hebben konnen bereiken: en dat [у buiten twijfel , defelve anderlinds ¿3"thsz

wel geheel en al na het ontwerp van Ezechiel , dat met Salomons gebouw Fel hetge

over-een-fiemde , fouden gebouwd hebben. ’t Genewy uit veele gifi‘mgen feer

Waarfchijnelijk agten te zijn ; alhoewel ons niet onbekend is, dat de mee»- тст en _

Pre Godgeleerde van een ander gevoelen zijn: want het fchijnd ons klaar, жжёт“

dat het gantfche Gefigte van Ezechiel, geen ander oogmerk heeft gehad , doen.

dan een Model te zijn van defe weder-opbouwing. Doch God heeft fulks En ШК:

bsfnoeid , en regtvaardig doen beletten , om de meenigte der misdaden , waar

over het Huis Ifraels niet alleen niet genoegfaam fchaamrood geworden kfbcwiifcn

was, maar ook fig noch felfs voor en na de wederkeering hadden fchuldi "авт“

gemaakt met verbode Houwelijken , en flappigheid der Godsdicnft; waar

van Ezdras en Nehemias een groote hervorminginvoerde, en de Propheet Вт в.“

Haggai niet weinig daar over geklaagd heeft. Mgg".

Naar Darius Nothus volgde dan de voornoemde Artaxerxes Mnemon , Mmm,

die ook Ĳírthafilfla genoemd word, Nchem. 2: I. Regeerende 4.3 jaaren, Mnemon

en onder die tijd eenige jaaren te gelijk met fijn Vader; van wien wy 31533:;
foo even te vooren in twijfi‘el trokken, of het defen of den eerlten van in ': Река.я

dien naam geweefi‘ is, aan wien Nehemias oo'rlof verfogt. Van defelve шиш?"

Word getuigd, dat hy Griekenland in Vrede ,- en Candia onder lijn ge- Sijn Dade“

weld gebragt heeft. Doch na fijn Oorlogen t’huis komende vond hy fig onge; en dood.

lukkig , en Шел-Гvan hartzeer. Gelijk den (elven Arthafalla ook de laatlte Мо

narch is, met wien de Heilige Hifiorien eindigen, namelijk het Boek van Ne

hemias. Veele houden voor vaft , dat God in delen fijn fevende , veeleJo‘

den opwekte om met Ezdras de Schriftgeleerde weder uit Babel te keeren ,

kap. 7: 6. Zach. 2: 6, 7. agter fig trekkende een groote fleep van Priefiers, Le

viten en Sangers, kap. 8: 1 5. Gelijk Ezdras ook bevel van Arthafafta kreeg,om Ezra 7, ’

na Jerufalem te gaan opfigt nemen ofalles wel toegíng , als ook om Rigters te 15-188-“1

{tellen 3 invoegen ligt te fien is , dat Ezdras te defen dage , een groot Man was.- , 5:";щ

En hoedanigen Reformatie hy dan ook deed aangaande de Houwelijken maras.

met Heideniehe Vrouwen; en onvermoeide voorlefing der Wet, in welk

hy de Hebreeuwfçhe Text in ’t Chaldeefch van de Levitcn deed verkla

ren en uitleggen voor ’t gemeene Volk , dat fietmen by Nehemias aan ’t agtíte

en negende kapittel omltandelijkverhaald. Onder defen Arthafal’ta werd ook

gemeenlijk den Propheet Malachias geplaatí’t, zijnde de laatfie, en ook

dien, welke de Reeks en het Boek der Prophetien van het Oude Tella

ment verzegeld. Ter welker tijd ook RefaMenfullam dieook Mofella en

Riefa genoemd word , de Vorfi Zerubabel gevolgd was, en IadduSHoogea Md“, d,

priefier wierd, Nehem. 12: 11. namelijk die geleefd heeft tot de dood Hogg*

van Alexander de Groot, werdende doe van Johanna Ben-Refa gevolgd. Pm c“

En nadien men van defen Artaxerxes Mnemon , dat isArthafafia de twee—

Rr de,
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de, niet en leeft dat hy na de dood van Nehemias (die hy tot Land“

voogd over Judea geiteld hadde, volgens Nehem. 5.) ymand in fijne

plaatfe tot Opfigthebber der Joodfche laaken heeft verkooren; noch dat

Devi-:nrc ook fulks de volgende Perfifche Koningen niet bevorderd hebben: foo

fehijnd het t’eenemaal waaragtig te zijn, dat de Joodfche Republijk fe
deral Ezdras derd wederom heeft begonnen op haar eigen beenen te Praan 5 brengende het

belluur des Joodfchen Volks aldus geruitelijken over aan Joodfche Land

. dcjoodl‘e voogden, Vorfien en Hooge-priefiers,die ly felver verkooren : foo nochtans

Regcfbfinß darle daar in het beitel en dien uiterlijken {laat , waar in de Perfií‘che Konin‘

liiîîìd: gen haar gebragt hadden , ehielden. Want dus haddenfe een Landvoogd 5

hebben gelijk onder Cyrus was Zerubabel, Ezra I: 8. daar na onder Artaxerxes ,

Hoedanig Nehemias , kap. 5: 14.. Neffens welke men de Hoofden der Vaderen , als

дервиш Неегеп en Voriten aanmerken kan; namelijk de Hoofden der Stammen ,

2 Kron. 5: 2. die fomtijds by de HebreenW¿tten ofEdelen genoemd wor

дыша тз- деп , om datle reine ofwitte Kleederen droegen , Ezra 8: 29. en kap. 9: 2. en

leer nauwkeurig by Nehem. 4.: I4.. Hoedanige Hoofden hier waarfchij—

nelijk wederom het Sanhedrim van Lxx Raadsheeren uitgemaakt hebben.

Tot welke fy dan ook noch haarc onder-Overheden , ofOuditen ofОш

derlingen hadden, Ezra 10: 4., Opfigt hebbende over het Burger-bell'uur

in yder Stadt. Ook waarender Rigters gelteld , Ezra Io: I4.. die over de

Gerigts-faaken en Dingtaalen zaten. Hoedanige Leden __van Ifraels Burger

Rand, meei’tendeel in het tiende kapittel van Ezdras genoemd worden 5

liet ook Nehem. 5: 7. Daar Nehemias als Landvoogd, felfs twill met

de Edelen en de Overheden, over de verdrukking des Volks, die hy

niet konnende met haar afdoen, defelve brengd voor een grooter verga.

dering, op dat de twill mogt by-geleid werden. Invoegen met de wc—

deroprigting der vervalle Muuren Jerufalems , ook te gelijk het belluur

des Joodfchen Gemeenen-bell , wederom heri’teld is 5 vervullende de aan.

merkelijke woorden van Jefaias 5 die geleid had: ‚Ус/виде: и uit denfiof_,

maakt u op _, zit neder O .' Îerufalem, en maakt de banden 'van uwen hal/ê

¿memes los' ,gygevangene DogterZion: ‚ kap. 5: 2. Artaxerxes Mnemon alswe geleid

fähäsf.“ hebben, ten laatí’ten van droefheid geitorven zijnde, is hy van fijn Soon

Varia" Ochus in ’t Rijk gevolgd, die ontrent 23 jaar regeerde, na dat hy fijn

Broeder Arfames om den hals gebragt, en ’t Gebied met geweld ingeno
Rĳk, l men had: gelijk ook fijn andere Broeder Ariafpis, uit i‘chrik voor fijn

moordadige handen, liever fijn eigen Moordenaar geworden is. En gelijk

штат- delen Ochus leer wreed was, is hy ten laatlten noch van fijn gelubden

тошд‘тп Kamer-dienaar Bagoas vergeven 5 of immers van hem op een andere wijfe

Hagon' om den hals gebragt 5 dat toe getergd zijnde door den hoon welke Ochus

aan Bagoas Vaderlijke Goden gepleegd had. Want gelijkwe even te Vooren

hebben gelien , dat Carnbyfes den God Apis uit befpotting te Memphis ge

dood, en lijn Feefl: in een Treurfpel had doen eindigen; alfoo lei Ochus

fulks mede in ’t werk, uit weerwraak dat d’Egiptenaars hem een Е2ы.

genoemd hadden 5 leggende: Dat dien Ezel haaren Os teflerkfim rvallen.

Waar op hy dan Apis deed flagten en een Ezel in plaats llelde 5 willen

de datfe dien londen eeren. En dit was de reden dat hem Bagoas alswe

feiden , vermoorde, werpende ’t Lijk voor de Katten om verfcheurd te

worden 5 op dat door het felve Dier , dat aan Ilis geheiligd was , het onge

luk daîfe in Apis leed, gewroken fou worden. Gelijd dan ook delelve

Bagoas niet beter en deed aan Arfames de Soon van Ochus , die hem in

’t Rijk volgde, om over de misdaad aan fijn Vader begaan , niet gefiraft

te worden. De joden die nu onder Darius Nothus en ArtaXerxcs Mne- '

топ ‘
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mon tamelijk voorfpoedig hadden geweefi , en onder де gemeene rul’ce van

haar eigen geboom wederom begonden dertel te worden ; zijn dag op dag noden ш.

foodanig verbaílerd en in fwaare fonden vervallen, datfe daar over de [traf

van Gods hand hebben moeten dragen. Aldus ilTet dan dit wederbarfiig щадит

Volk over gekomen, dat wanneer Artaxerxes Ochus , Egipten ingenomen :jim

hadde , en hy in de nabuurige Landfchappen van Phœnicien enjudea fijn i

overwinningen nafpoorde , fy ook niet weinig zijn gedrukt geworden: haar En worden

beroovende van de vryheid die Artaxerxes Mnemon aan de Tempel—dien- yam“

ders mildelíjk gefchonken had; wegnemende niet alleen de Jaarlijkfe In

komí’cen , die den fclven Koning en Cyrus lang te vooren tot onderhoud

en dienfiî des Tempels gegeven hadden; maar hy lei de Joden daar—en

boven noch nieuwe Schattingen op denhals. Ook fioopte hy alle de Steden

en vafiigheden die hem in den weg lagen, en vervoerde veele Huisge‘

finnen na de Cafpifche Zee in ballingfchap , met een geweldhebberie die

feven jaaren duurde. Hier toe rokkende de moetwil en het quaad gedrag der

Joden, hun felven ook niet weinig van defe rampen op den hals: want TQÈ'allies

ter tijd dat Johanan de Soons Soon van Eliazib , Hooge—priel’cer was , Neh. гагат“

12: 23. foo ontí’cond’er groot gefchil tulfchen hem en fijn Broederjefus: отменю

als dewelke fiout op ’t Vriendgenootfchap met Bagofis de Krijgs-overlte Mum'

van Ochus, met alle lifl: fijn Broeder de voet fogt dwars te letten, op

dat hy hem het Prieflîerdom ontdraaide , en voor iig felven weg ilecpte»

En hier toe dan al voorens den Tempel met geweld foekende in te ne- Штамп

men; foo is hy eindelijk van fijn Broeder Johanan daar in gedood. Maar «1:32?—

God fig hier over verbolgen toonende, hití’ce Bagoíistegenjerufalem op; goed fijn

die in’t korte derwaards fpatte , en den Tempel niet alleen ontheiligde ,

maar ook niet onberoofd en liet. En alhoewel dufdanigen vermetelen Kerk- Тсшры.1

roof , van Johanan genoegfaam gewraakt en tegen gefproken wierd;

foo gaf hem Bagofis egter weinig gehoor, hem onder veel fmadige woor- DenTem

den toe fnaauwende ; dat hy een Prieí’rer Gods zijnde , noch veel Godloofer Peldaar 0

fiuk begaan had , befpattende den Tempel met fijn Broeders warm bloed: ‚22:51:33:—

fulks dat de Joden federd defe tijd gantfch qualijk onder de Regeering PÎÜĲJËI‘Ì‘

van Ochus gehandeld zijn; tot datfe daar na van Alexander de Groot,

op fijn aankomfi te Jerufalem , Vrede, en haar eigen Regeering en vry

heid met quijdfchelding des Tribuits verkregen hebben. Onder defe Ar

taxerxes Ochus, begon ook Philippus Koning van Macedonien de Va— Philippus

der Van Alexander de Groot te regeeren ; die met een fondcrlinge loos- ÎZÄ‘ËÍ‘mg

heid allengskens de Heerfchappye der Grieken inpalmde. Bereidcnde al- donìwaic;

foo 24. jaren lang den weg, voor die groote Heerfchappye welke fijn Ё“ fiif‘

Soon Alexander de Groot naderhand bequam. Want als de Phocenfen светя.

деп Tempel van Apollo te Delphos geplunderd hadden , en daar uit een

Oorlog tuíTchen haar en de Thebaners oprees , foo is defe Philippus van

defelve tot hulp geroepen, die de Phocenfers onder ’t Jok en ’t Opper~

gebied van Griekenland aan hem felven bragt: waar door dan ook het Bereid

Rijk van Macedonien , niet alleen feer wijd quam uit te dijgen ; maar ook ge— ‘ä’âîè’jï

legentheid gemaakt wierd , om de‘ Monarchie , die nu al by de Perfen aan ’t den w'ëg

gijpen geraakte, meer en meer te bemagtigen , en aan de Grieken over Ёж ‘11"
te brengen; gelijk’er van Daniel voorfeid was, uit het gefigte van den chic. n `

Geiten-bok, kap. 8: 8. Hier by quam noch dat Philippus, na dat hy de

Grieken meefl: in fijn geweld gekregen hadde, Veld-overlle regende

Perfen wierd gemaakt; doch hy felfs t’huis blijvende fond alleen fijn Heir

legers in Afien. Hy heeft onder anderen ook de Stadt Krenides tufl‘chen

Tracicn en Macedonien gelegen , ingenomen , en na lijnen naame Philip

rz_ ‚ 1mi:
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„мы; hernoemd 5 waar van daan den Apoí’tel Paulus de Gemeente aldaar ,

thlz‘ppenjèn genoemd heeft. Onder defen Philippus bloeiden ook de ver‘

maarde Xenophon , Demollhenes en Plato: als mede Ariítoteles dien h

fijn Soon Alexander tot een Leermeeflîer gaf. Doch om weder tot de Per

fifche Koning Artaxerxes Ochus te komen 5 foo is , na fijn dood, door

Dari“, Bagofis, eenen Codomannus een Vorft uit Armenien, in ’t Perfifche Rijk

Codlî‘m‘á‘ ingedrongen , die fes jaar regeerde, en den naam van Darius aannam.

333.5211“, Maar als defen te magtig in Bagofis oogen fcheen te worden, lei hy toe

aan'îï’grfi- om hem door Fenijn van kant te helpen; welke boos-aardige aanflag van

HEMI“ Darius ontdekt zijnde, hem dwong het vergift felfs te gelijk met den loon

van defe daad en fijner voorige Schelmfiukkeninte drinken. En alhoewel

Darius dit gevaar met lift ontdook , foo is hy egter naderhand door eenen

Befi‘us de Landvoogd der Baítrianen , in Meden omgekomen 5 als waar

heenen hy gevlugt was, doe hem Alexander de Groot voor de derdemaal

geflagen had, en daar mede van de Mogendheid der Perfifche Monarchie

een einde maakte. Andere Schrijvers fiellen, dat tuffchen Ochus en defen

[Ecm A“ Codomannus ‚ noch eenen Arfames als Koning der Perfen drie jaaren e.

regeerd heefr5 als wanneer ook Judas Hirkanus een Vori’c der joden

alsKoning wierd: alhoewel defen Koning van fom—mige overgeflagen word, om dat

ä‘jgĳj'gn fe meenen , dat hy tufi‘chen beiden ook van Bagofis omgebragt is 5 ofdat

Соаотап- het de Broeder van Ochus geweeí’c is, die gedood wierd , op dat Ochus

“usgeßcl ' het Rijk hebben fou: invoegen hy voor delen Ochus fou moeten Koning

geweeí’t zijn. Ook verhaaldmen, dat Philippus van Macedonien , dele

Perfifche Koning Arfames in een Veldflag by Cheeronen geflagen heeft.

Soo dat hy waarlehijnelijk voor Artaxerxes Ochus kan aan de Regeering

geweeít zijn. Doch het zy hoe het daar mede is, wy fien egter dat Da

rius Codomannus voor de laati’te der Perfifehe Koningen moet gehouden

worden. Gemelde Philippus eindelijk van eenen Paufanias fijn Hellebaar

Hemd“ dier, uit wraak van regtweigering gedood zijnde , is fijn Soon Alexander,

Ь‘ЁЁЁЕЁЁ'Ь gebooren uit Olympias in fijne plaats gekomen. Defen dan ook de Griek

Iippusin ’_r fe Krijgsmagt in handen gekregen hebbende, rukte in ’t tweedejaar fijner

их?“ Regeering Afien in, en floeg de Perfifche Koning Darius byde Phrygifche

Grickfc Vloed Granicus voor decrire , en daar na in ’t volgende jaar voor de

Mk’ tweede reis by Iffus in Cilycien; daar hy Darius Moeder en Vrouw en

15:13:32;— Dogteren gevangen kreeg , en geheel Koninglijk onderhield. Daar op

andermaal. bemagtigde hy in ’t vierde de groote Steden, Sidon , T rus en Ga

тин za , en trok met groot misnoegen over de Joden, ~Iudea in 5 eer gefioord

miîmgd zijnde op dit Volk, om datfe hem fcheenen tegen te vallen, en gefeid

over dejo

ammyu- hadden, datfe hem te geval niets tegen den Koning van Perfien wilden

de21 еп w- ondernemen , terwijle fy feer veele weldaden van de felve hadden ontfangen.

жуете“ Dus gebeurdend dat de Hooge—prieíler Jaddus , of als Thomas Goodwin

De Hooge- fchrijft , Simon Juflus, in Prieíterlijk gewaad , verfeld met een í’toet van

Pricßef Prieílers en Üudfien des Volks uit—trok , om Alexanders toornige aan

ЁЁЪЁЁЩ koml’r buiten de Poorten te onderfcheppfifl’ en fijn gramfchap onder het

fiacicbui— afbidden van Vrede, te verfoenen. Gelijk dan ook Alexander op foo de

moedigen aanval, niet alleen van fijn opfet afl-’rond 5 maar ook fijn voor

m0===‘ . nemen tegen de Joden in een genadige weldadigheid omkeerde; haar na

het afl’tĳgen van fijn Paard, met veele bewijfen van Eerbied voor den

Alema“ Hoogen-prieíter, onder dufdanigen feldfarnen aanfpraak den Vrede toe

Изюм“ feggende: betuigende, dat lly voor den Oorlog noch in Macedonien

Ё. c“ Vu' zijnde, in den fiaap gefien hadde in fulk een Kleed, een diergelijke ge‘

daante der Godheid, die hem vermaande den Krijg in Afien tegens de
. А Per—
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Perfen aan te nemen 3 beloovende de overwinninge met de uitgeltrckte

regterhand: en dat hy nu ook geloofde dat hy van den God deies Volks

eholpen wierd 5 en vertrouwde dat dit geflagte aangenaam by God wasôcc.

Op Welke grootfe betuiging hy gantfch plegtelijk van deJoden ontfangen

wordende, hun ontfloeg van het fevende jaar Tol—fehatting, die Arta

xerxes Ochus hen op den hals gefmeten had: daar toe bedwong hy ook de

Samaritanen , van wien dejoden dagelijks feer bekneld wierden; latende de

Joodfche Regeering niet alleen in Judea aan haar eigen Land-aard blij

ven; maar Rond ook toe dat fulks gefchiede onder de joden die in Ba

‘bylonien en Meden verflrooid woonden: Ja ook onder die, welke als

hulp-troepen met hem ten Oorlog uit-trokken. Jofephus verhaald ook,

dat den gemelden Hooge-prielter de voorfegging van Daniel aan Alexander

fou bekend gemaakt hebben; als in welke kap. 2: 39. en kap. 8: g, 21.

meer dan zoo jaren te vooren door gefigten van hem gepropheteerd was:

waar in Alexander een {onderling genoegen fcheppende , t’eenemaalVoor

nam om dit Volk wel te willen: foo dat de Joden met d’ondergang der

Perlìfche Monarchie, en d’opkomlìe der Griekfe onder Alexander de

Groot, (foo genoemd na fijn veelvuldige overwinningen en Groote da

den) tamelijk geruit en in vryheid hebben gefeten. In welke tijd men

ook meend , dat haare Regeering meeltdeels heeft afgehangen van den Hoo

gen‘prieí’cer, die nefi‘ens hem een Hoofd over het Sanhedrim fielde. Hoe—

danigen vreedfamen ůaat fehijnd geduurd te hebben tot ontrent de tijden

van Antiochus Epiphanes de agtlle Koning van Syrien , na Alexanders dood.

Doch gelijk de menfchen hun felven felden binnen d’omtrek van haar ver

kregen voorfpoed konnen houden , alfoo ontl’rond’er te defer tijd gefchill

onder de Joden op, over het Hooge-priel’cerfchap te Jerufalem: want

als de Pcrfifche Monarchie door de onverwinnelijke Wapenen van Ale—

xander na haaren ondergang fpoede, gebeurdend dat Manafi'es de Broe

der van den Hooge-prielter jaddus , getrouwd was aan Nikofa de Dog.

ter van Saneballat, welken Darius tot Landvoogd van Samarien gelleld

hadde, en van wegen dusken Uitheemfch Houwelijk , benepen wierd om

van ’t Hooge-prieí’cerfchap af te Риал , of fijn Wijf een Scheid-briefte ge

ven ; foo heeft Saneballat , die na ’t onderbrengen van Darius niet alleen tot

Alexander was overvallen, maar -ook fijn Landgebied over welk hy ge—

field was, uit vleífugt aan Alexander overgegeven had ter tijd dathy Tyrus

bemagtigde , met fmeekingen verkregen; dat fijn Schoon-Soon Manaffes

eenen Tempel na de fwcem van den jerufalemfchen, op den Berg Gari

zim in Samaria mogte bouwen; gelijk het ook gefchiede , op dat ManafTes

daar in Hooge-prieller wierd. Op welker valt-[telling , ook veele Joden

die hem in zeden wilden gelijk zijn, van jerufalem derwaards trokken,

hun felven neerlloegen , en haare Godsdienft , alhoewel niet geheel fonder af

wiíTeling fommiger oude Infettingen ‚ na de manieren van Jerufalem oef—

fenden , tot op de tijden van de Saligmaaker; als te fien is uit het voor

valjoh. 4.; zo. Na alle de voorgemelde overwinningen , bragt Alexander in ’t

volgende jaar ook Egipten onder fijne Heerfchappye, daar hy de Stadt

Alexandrien , eertijds N0 geheeten , ontrent het Eiland Pharus , by den uit..

val van den Nyl, herbouwde. Daar na trok hy met groot gevaar over

den Eufrat en den Tiger in Syrien , en floeg Darius ten derdemaale by

Arbela , innemende Babylonien , Sufan en Perfepolis. Darius op defe neer

laag fchandelijk vlugtende , trok na Meden , daar hy van eenen Narba

zanes en Beffus verradelijk gedood; doch van Alexander befchreid en

met een Koninglijke Lijkíl'acie begraven wierd: gelijk hy ook defe Ko
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ning—moorders geenfinds ongeítraft heeft gelaten5 doende Belfus door

neergebogen Takken van Boomen, levendig van malkander fcheuren. En I

Bem der aldus heeft eindelijk Alexander in fijn fesde jaar de Perlifche Monarchie

Gric fc ‚ overwonnen, en uit Afien in Europa tot de Griekfe Mogendheid overge—

Monarchie voerd.; in welke hy als Monarch noch ontrent feven jaarcn heerfchte, en

veele gelukkige Oorlogen tegens te vremde Volken voerde 5 overwinnen

de die b_y ’t gebergte Caucafus , de Baítrianen , Schyten , Sogdianen en

alle haare Paal-genoten. Gelijk ook daar na fijne YVapenen niet min ge—

lukkig in fijn Togt na Indien waaren 5 van welke hy wederkeerende,

Alexander fig begaf tot de liefkozerie der Perlifche Vrouwen, en verviel door de..

felve in hoogmoed en wellufi. Aldus dan dertelmoedig fijn leven aanf’tel.

overwin- lende, quam hy ten laatíten te Babel, daar hy van eenige quade voor»

fpellingen aangetroffen wierd 5 onder welke hy in een Drink—maaltijd van

cn „спиц. een harde Koorts overvallen, na weinige dagen uit—had en ter zielen

voer: waar op fijn doode romp niet fonder verdagt gehouden te worden,

dat hy wel mogt vergeven zijn, na Alexandrien vervoerd wierd om be

graven te worden. En dit was het einde van defen Grooten Alexander,

d’eerf’te ltigter van de nieuwe Monarchie der Grieken 5 die te vooren inNe.

bukadnezars Beeld-gefigte door den Buik en Dycn van Kooper vertoond

Hœdanig was, volgens de voorfpelling van Daniel kap. 2: 32. zijnde een geweldig

,jm Koning, en een aanlienelijken Hoorn tuffchen de Oogen des Geiten-boks ,

Daniel f die feer fierk wierd, kap. 8: 5, 8. welke na dat hy feven jaaren geflaan

“ища ‘s’ had , in ’t midden van lijn kragt en loop fijner overwinningen verbroken

is. Vergeleken met kap. II: 4.. í’tervende onverfadigd in overwinningen ,

en fonder een wettigen navolger in fijn Rijk te fiellen: waar door dan ook

het Gebied der Grieken gefplití’t en in vier HoornenofKoningrijken der Hei

denen onder fijne VorPren verdeeld is, volgens Dan. 8: 8—22. Namelijk na

dat Aridœus in ’t fesdejaar fijner Regeering van Olympias Alexanders Moe.

der, gedood was. Waar op mogelijk de Propheet Haggai, kap. z; 23. ge

fien heeft, gelijk de Volgdraad defer Hiltorie ligtelijk ontdekken fal.

мат Want als Alexander geflorven was, foo is na een langdurige Rijks-be

vvowlin шиит; onder de Vorlten , gemelde Aridœus, Alexanders halve Broeder,

авт? die fijn Vader uit LariíTa een Danll'erell'e gewonnen had , verkoren. Doch

koren- defen met geen foo grooten ziel begaafd zijnde , als het beltuur van fulk een

Maar се Heerfchappye afvorderdc, wierd by de Voríten der Landfchappen goed

23123" gevonden , hem Perdikkas, Alexanders Vriend-genoot (aan wien hy ook

krijgd Per— voor fijn laatf'ccn doodíhik fijn Zegelring met de warme—hand gefchonken

d‘ÏË“ ю; had) tot een Ruggeí’teun toe te voegen: fchiftende en verdeelende onder.

Шт ‘ wijlen het Rijk meer en meer onder de keur van Alexanders Krijgs-over.

lien. Die fig elk om belt van den tijd en ’t geluk bedienende, ’t gefag

¿De Х???“ der Monarchie by fiukken en brokken reeds ingepalmd hebbende, allengs

pglmeh Ёс kens Router wierden 5 fulks fy ten laatlien ook den Koninglijken Hoofd

{Лаваш band, op hoope van de Monarchie geheel aan fig te trekken, yder om

‘ät m.' ’s eeri’t aannamen. In dufdanigen toeltand van faaken regeerde Aridœus

ymplas _ .. 

Alexanders ontrent feven jaaren , na welke tijd hem Olympias deed omkomen. On

322516251- dertuíTchen raakten de faaken der Griekfe Monarchie, door den twill:

dzeusom— defer groot geworden Vorlten , niet weinig overhoop: want als Caíl‘ander ‚

“mgmj de Soon van Antipater in Aridœus plaats geltapt was, heeft hy Olympias

dg‘yäpr‘.“ de MoorderíTc van Aridasus weder omhals gebragt 5 benefl‘ens de twee

{апаепащ Soonen van Alexander dien hy by Roxane en Barline gewonnen had , op

dat hy des te gerufier ’t Rijk befat. De andere Vorl’ten nu ter tijd ook

met hun verkregen l-leerfthappye niet vernoegd zijnde, vielen elkande

ren
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ren met fwaare Oorlogen op ’t lijf. Onder defe fpatte Perdikkas de nood- Регаты

hulp van Aridœus als de lteviglle eerll uit 3 en met al lijn kragten na de ас

gantfche Monarchie {lrevende , verfogt hy een Houwlijk met Cleopatra Monarchie.

de nagelaten Suller van Alexander aan te gaan: en onder fulk Voorwend

fel een Oorlog tegens Ptolomeus gerokkend hebbende, fogt hy hem Е

gipten afhandig te maaken: doch Ptolomeus wapende iig door een ver

bond met Antipater , de Vader van Callander aan te gaan; wienrMace

donien te beurt gevallen was. Perdikkas egter op lijn toeleg na Egipten- Schirm

komende, poogde hy ’t over den Nyl te fetten, daar hy foo grooten Ignesuflglm

aantal fijner braafite Hopmannen liet zitten , dat hem de reil van lijn копен

Krijgs-volk verliet, en hy felfs door eenige Ruiters des nagts uit wraak van “и“, om'

lijn wreedaardigheid , wierd neergemaakt. Niet beter ging het ook Еи- ‘Bumm

menes , een ander van Alexanders Vorílen , tot wien Paphlagonien , Cap- kvmddooŕ

padocien en d’aangrenfende Landfchappen, van Perdikkas overgevallen âgfgmms

waaren , en daar door den haat der andere op den hals gekregen hadden.

Defen viel eindelijk in het geweld van Antigonus de {peel-foon van Phi

lippus , Alexanders Vader , welke hem ook deed fneuvelen. En hierop Caf. canîmrlcr

fander gellagen hebbende, {tond hy na de alleenLheerfching. Onder defen läßt;

trok hy op na Syrien orn Seleukus te beflooken; die met lijn aankomll: Баден? ‘

verbaalt, iig na Egipten en onder de befcherming van Ptolomeus begaf: Апбгош

waar door hy de grondvefl: lei, dat’er nieuwe onlulten tuffchen Ptolomeus гага Sci

en Antigonus ontltonden: die ten laatflen in een fwaaren Oorlog uitbarflen; зайдёт:

en foo lang hevig voort gefet wierd, tot d’onruí’rige nazaten van Alexan

der eens van krijgen afgemat, gefamentlijk een verdrag maakten, en de

Griekfe Monarchie in vier groote Hoofd-deden of Rijken gefchift bleef:

want alfoo moelle het gefchieden , volgens de Goddelijke uitfpraak van

den Propheet Daniel. Aldus viel dan ’t Gebied van Europa aan Caffander r Dan. 8: в.

Sel'eukus behield Syrien, PtolomeusEgipten , en Antigonus wierd het ремщ.

gefag over Afien toegewefen. En alhoewel dit viervoudig verbond , door ï'lifchcl .

onderling opkomende onlulten , niet heel lang ítand hield; egter heeft- вежде":

men uit dat groot aanlienlijk Hoorn , namelijk de Macedonifche Monarchie dffoác'

van Alexander de Groot , volgens de gemelde Godfpraak van Daniel, vier ЁЩЁЁЁЩ

Hoornen dat zijn vier Rijken na de vier Winden des Hemels zien opkomen. vier Riikf“

Want in het Oolten , gelijkwegefeid hebben , is Syrien en Babylonien onder gg"

Seleukus: in ’t Weiten Macedonien onder Antipater en fijn Soon Caffander: frm“

in het Noorden kleen Alien onder Antigonus, en in het Zuiden Egipten рте:

onder Ptolomeus gekomen. Doch Antipaters geílagte uitgeroeid zijnde, äïlgîfgcl

is Macedonien van Antigonus Nakomelingen ingefwolgen; tot dat die verklaard.

eindelijk onder den Koning Perfcus van de Romeinen bemagtigd zijn. _

Еп hebben federd die tijd, twee van de gemelde Koningrijken , by uitne- Ваша?“

mentheid in magt en Glorieufe Oorlogen , lig in deJoodfche en’ Heidenfche ЬЁЬЬеп ng

Hillorien vermaard gemaakt 5 en tamelijk lange Rand gehouden: name- ìîâreîlfrîff

'lijk Egipten onder het Stamhuis van IPtolomeus: en Syrien onder de Na~ bovenin?

zaten van Seleukus. Die ten laatilen noch de Nakomelingen van Ptolo- ‘äâegrìlï'l

mens д met het Rijk van Alien en Macedonicn overwon, tot datfe daar шайка

па септаа1 door Lukullus en Pompeus de Groote, onder de Romeinen gemaak"

gebragt zijn, gelijk wy aanflonds uit de Volgreeks haarer Koningen ful- wljaîcdeàgt

len ontwaar worden. En gelijk hetjoodfche Land, tuffchen de twee mag- детищ

tige Rijken Syrien en Egipten ingelegen was, foo en Щеп geenfinds te ver

Wonderen 3 даг11ег]оёепс10ш door foo veele twiílen, en bloedige Oorlogen gen dchy

allier tuffchen defe Koningen gedurig aan de gang waaren , van die Vol

ken nu en dan jammerlijk is geplaagd geworden д fulks datfeookdlkmaal ningrnroo

groo_ grooten fä

um

__..-.._.—.‚._..........——-п
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menloop groote en fwaare overvallen daar van , en niet felden om haar eigen fchuld ,

тык" en íaamenfpanningen met d’een ofd’ander hebben moeten doorfiaan. Hoe—
gth‘d‘ danige befoekingen der Joodfche Kerke ook al van de Propheten voor

feid waarcn 5 alswe nu al meermaal hebben aangeteekend. Waar uit dan

Hom ook de reden openbaar werd , waarom defe twee Koningrijken in de

waarom in Heilige Hifiorien en Propheten шеей werden gedagt , terwijl d’andere

by na geheel vergeten zijn. Vertoonende ons in den draad der Hillorie,

en Prophe— de rellerende wiflelvalligheden en toelland der Joodfche Kerke en Repu‘

blijk , die in defe tijden meer en meer verviel; foo dat felfs ook de fchaduw.

aan de Ko- agtige Godsdienf’t, door veele Teekenen en aanblikken van de toekomíle des

жжет" Meilias , allengskens begonden te verdwijnen. En wanneer wy d’Oorlogen

Egiptcn ge- tuíTchen defe tweemagtige Koningrijken wel fullen ingefien hebben ‚ foo lul.

“gmmd' len wy mogelijk met fommige Godgeleerde grootelijks in bedenken houden ,

of niet alle defe wonderlijke tuimelingen ons onder de twee Voeten des

Dan. i: Beelds , die van Yfer en Leem gemengd gefien zijn , met levende kleuren af..

40-43- gefchilderd worden. Want gelijk ons defe Rijken wel door Houwelijken

verbonden, en andere verwandfchappyen , als een menfchelijk zaad met

malkander vermengd fullen voorkomen; foo zijn defelve nochtans , door

gedurige Oorlogen ‚ Jalouzie en tweedragtjammerlijk verdeeld geweell :al

hoewel het fommige ook feer welvoegfaam op het Rij k paíTen, welk onder dc

Monarchie der Romeinen , in d’opkomíle des Antichril’ts gevolgd is: waar

Waarom van hier na. Dus agtenwy dan billik , dat de Koningenvan Alien en Mace

dc Konin- donien , om datfe vry een kleinder rol in de Hillorie der Joodfche Kerk

gm: hebben, in minder aaníien dan de Rijken van Syrien en Egipten gehou.

«дошел den worden : want Seleukus heeft de Soon van Antigonus het Rijk van klein

n Alien ontnomen , Dan. 1 1: 5. Soo dat’er nu maar_drie van de gefeide Koning‘

«innige rijken waaren 5 waar van ook dat van Macedonien, dat federd Cafl‘andernoch

negen Koningen had,onder Antiochus Epiphanes van P.Emylius overwonnen

A en onder de Romeinen vernietigd is. Dus willen wy ons dan te liever fchik‘

om de Joodfche faaken onder defe twee voornaaml’te Rijken , namelijk Бу—

rien en Egipten , en hoe fy ondergaan zijn in de Volgreeks haarer Konin.

gen , aan te teekenen: en daar op in een Tijd-tafel voornamelijk vaíl-llel‘

len , de Stoel—bezitting der Syrifche Koningen: tot welke wy de voorval

len der Egiptifche , voor foo veelfe ook het Volk Gods betreffen , op fijn tijd

en plaatfe í‘ullen aanwijfen: en nu voor af om veele redenen wat ruimwei

diger van de Syrifche Koningen fpreken; terwijl wy ons verfekerd hou‘

den, dat fulks geen kleen ligt fal toebrengen, om de Joodfche Hillo— `

rien na het fluiten der Kanonijke Boeken , uit die der Machabeen , en F1a-V

vius Jofephus , beter dan mogelijk eertijds te verl’taan.

Staande dan de Griekfe Monarchie in dufdanigen gefieltenis , foo is'

sriî’u‘ms Seleukus Nicator , de eerllze Koning van Syrien na Alexanders dood geweeí’r,

ÉC “чтет na wien ’t Gebied der volgende Koningen gemeenlijk Het jo’le der ‚ЗИМ/ат ,

‚SYÎÎC‘SÎĲ of volgens de Hifiorie-Boeken der Machabeen , Het Rĳk der Grieken ge‘

âkxdandm naamd is ; hoedanige Koningen fommige alleen tot 1 8, en wy tot 2 7 optellen.

0° ' Welkers op en ondergang wy te gelijk met haare Tronye—beelden uit dc

oude Penningen opgefogt, nu befien willen. Het was dan de Heerfch—

fugtige Seleukus, die alle voorgaande tuimelingen der Vorllen verduurd ,

en behalven het Rijk van Syrien en Babylonien , een grootdeel van Alien

van den Berg Taurus af tot _Ionicn toe vermeefierd hadde , in den ouder

dom van 77 jaaren, noch toelei om Macedonien en Griekenland tegelijk

met de gantfche Monarchie te krijgen : doch met dat voornemen den

Krijg in Europa tegen Ptolomeus Ceraunes opvattende, die doe in Ma-_

ce—



tvb--..__

_

_.———ч——-—

*'T’v

про-г

 

Чl А‘__‚А` ш zIt.'

¿n

‘fd

rlÍÍuНи

 

.—

`

‚

d.‚_̀

“дн,}`Y ~l Nv

lс-V

  

  

„М

--Ним
Il

Ih

АI

u*

I

¿Ic ONINСЕ f v

` van SYRIEN.

à í f i ‚..‚1

за,
IWW/f
--—_._.__
"___-.__
___-.___
“__-____
--.—ш.__.‚....._н„__-_.

__...
____- `__ к ‚ё

___- , _._........._

щ „
...__ — __,

— "Il ‘

.. `1.._'_

—— ,_ _ “__-v‚‚ Y L

__"_"'_
""""-'-'

--‘ _'_—__
»__-__

    

гни

 

  

1Í

.l
а

l

'a .Iи
.~IÌl
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cedonien regeerde, wierd hy felfs geflagen, en moefle midden in fijn
Heerfchfugt ondergaan , nal dat hy leven maanden te vooren over Lyfi

machus gezegepraald en dertig jaaren geregeerd had. Gelijk van den fel

ven ook getuigd word, dat hy Antigonus overwonnen en'gedood heeft;

gelijkwe in onl'e volgende Tijd-Tafel der Syrifche Stoel-belitting , uit de

bygeflelde jaaren feer welvoegfaam konnen zien: waarom wy de Regeer-tijd

der volgende Koningen niet meer noodig agten hier aan te teekencn. Nade- M_

fen Seleukus volgde fijn Soon Antiochus Soter, aan wien Seleukus, Stratonica Актю—

de Dogter van Demetrius Poliorcetes Koning van Macedonien , ten Hou, $3051;

welijk gaf 3 welke Seleukus te vooren felfs getrouwd had, maar aan de- _Sdeukusin

fen Soter over gaf, om dat hyfe foo onverfettelijk beminde. Na hem дёгтю

vquam fijn Soon Antiochus Theos aan ’t Rijk; welke gewonnen was by Щ

defe Stratonica fijn stiefmoeder en getrouwde Vrouwe. Defen Antiochus ANU@

getrouwd zijnde met Laodice de Dogter van Ptolomeus Philadelphus,

kreeg daar by twee Soonen, namelijk Seleukus Kallinicus , en Antiochus Кота sank

Hierax. Na defe gaf hem Ptolemeus noch ten Houwelijk lijn andere Dog

ter Berenice; om welkers wil Antiochus, Laodice v_erlliet: doch gelijk тьма

defe Bloedfchande begaan wierd tot een nader verbinteniffe , foo miflukte IW" Dog*

dien aanflag, en wierd een oorfaak van droevige Oorlogen en Bloedver- iffâjmeus,

gietingen. Soo dat felfs ook Berenice door de hand van haaren Neef Se

leukus Kallinicus omquam. Gelijk Daniel feer net te Vooren had afge- ‚

fchetfl 5 feggende: Op het einde nu 'van/òmnzige jaaren fullenßg де Ko- ¿gâfl'âfůg

ningen niet mal/ennderen bevrienden . en де Doe/eter де: Konings fuen пасты

het Zuiden [al komen tot den Koning rvon het Noorden, om billijke voor- ggf; n“

waarden te maa/een ; дог/э jj' en jbl de magt de: Arms niet behouden, nggingvm

daarom en fel by noch ßjnen anni niet beßaon.- maar f] fill overgegeven ваша.

worden, en die haar gebragt hebben, en die haar gegenereerd heeft, en

die haar geßerkt heeft in die ‚дат, ¿To Siet kap. 1 1. vers 6, 7, 8. Waar Ер тает

mede de Hiftorie feer wel over-een-ftemd: want als defe Berenice niet

lang 1n de gunfl: van Antiochus bleef, en Laodiee weder herfleld wierd 3 overwor-`

foo heeft Seleukus Kallinicus door haare aanhitfing , Berenice fijn Moeje gmucm

en Stiefmoeder met haar klein Knaapje, verraderlijk om den hals gebragt ,

foo haaft fijn Vader Antiochus ter zielen was. Waar door hem haarBroe

der Ptolomeus Evergetes met een Oorlog op ’t lijf gonsde, en een groot

deel van Syrien ontrukte; f`oo dat hy felfs als Koning van dat Rijk de ,v_

Kroon torfte, en te gelijk Koning van Syrien en Egipten was: ’t felve зщшш:

foo lang inhoudende, tot dat Kallinicus met hulpe van fijn Broeder Hie- шиш

raxuit Alien gefleven zijnde , het Rijk van Syrien weder in kreeg , en Vre- '

de met Ptolomeus trof: doch Hierax hier over misnoegd , viel fijn Broe- Hierin"

der op ’t lijf , en boende hem foo lang Syrien uit, tot dat Hierax van

Ptolomeus Soldaten den bekgebroken wierd, en Kallinicus , om dat mo- мае om,

gelijk hun onregtvaardigen Broeder-twill geen beter verfoeninge fcheen te

pail'en, by ongeval van fijn Paard, voor dood ter aarden plofte. Terwijlen dan

de Nazaten van Seleukus aldus onderling over-hoop lagen, wierd hen Amm

het Rijk van Babel ontheven; welkers Gebied Arbaces de Pather aan- псстс! Не:

vaarde 5 een Man vermaard wegen fijn dapperheid , regtvaardigheid en ЁЁЁЁЪЦ

weldadigheid tegen fijn onderdanen. Ook wierd haar Bythinien afgeno- '

men, dat federd van eenen Attalus , een Gunftgenoot der Romeinen,

beheerfcht Wierd- Men meend dat onder defen Kallinicus den Hoogen

priefter Simon geleefd heeft, de Schrijver van het Derde Boek der Ma

chabeen; ’t geen ook daarom voor de twee eerfle in orden behoorde te

gaan. Gelijk yder diefe met aandagt tegen malkanderen leeft, fal kon

S f DCI]
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nen bemerken. Naar Seleukus Kallinicus volgde fijn Soon Seleukus Ce

raunes in ’t Rijk, welke tegen de Veld-overfie van Ptolomeus Everge—

tes in Syrien geoorloogd heeft 5 doch als hy dagelijks by gebrek van

Geld—middelen, fwak van kragten wierd, en ’t Leger niet langer kon op

de been houden , is hy van fijn eigen Hoovelingen door vergit‘t omgeko—

men. Na hem volgde fijn Broeder Antiochus Magnus , ofde GROOTE by

genaamd, om dat hy veele Oorlogen en Groote daden deed: van welke

twee gebroeders Daniel fpreekt, overleeft kap. 11: 10-20. Daarwe dan

ook ligt ontwaar worden , dat defen Antiochus Magnus den Egiptenaren

en Romeinen, niet alleen is lafiig geweel’r 5 maar dat ook dejoden , die

federd de dood van Alexander de Groot tot nu toe, ruim honderd jaaren

in een tamelijke ruí’t gefeten hadden , mede niet vry en zijn gegaan: want

fiaande den Oorlog tegen Ptolomeus Epiphanes, heeft den Egiptifchen

Krijgs-overfie Scopas Samarien en verfcheide Steden van Judea ingeno

men, en de Joden feer benaauwd. Doe nu Antiochus Leger, dat van Sco—

pas , by de Jordane geflagen had 5 foo heeft hy die Steden weder onder fijn

geweld gebragt; en na jerufalem trekkende, kogten de Jerufalemmers

fijn gramfchap met een Brand-fchatting en een Verbond af5 den felven

heerlijk inhaalende: foo datfe veele vryheid en gunfie verkregen, gelijk

verhaald word 2 Mach. 3. alwaar Seleukus Philopator de Koning van

Afien, dat is Syrien, den oudfien Soon van Antiochus de Groot, feer

geprefen word, over de goeddadigheid van Vfijn ader Antiochus, welk

hy ook tegen die van Jeruíalem en den Tempel agtervolgd had 5 niet te—

genfiaande Apollonius de Landvoogd van Seleukus in Cœle-fyrien en Phœ.

nicien feer gedraafd had , om door loosheid van eenen Simon een Benja

miter, die wel een Overí’tc des Tempels, doch een gefiagen Vyand van

Onias d’Hooge—priefier was, hem daar van af te wenden. In het bello

ken van Ptolomeus Philopator is Antiochus vry minder voorfpoedig ge

weeít 5 wordende van hem overwonnen en tot Vrede gedwongen _, als te zien

is 3 Mach. 1: 1-7." Na defen fijn dood , vergat Antiochus fijn Bed en Trouw,

en fogt wederom een Oorlog tegens fijn Soon Ptolomeus Epíphanes te

berokkenen 5 dien hy geveinsdelijk fijn Dogter Cleopatra gaf, op dat hy hem

verfchalkte. Doch Epiphanes van fijn Vader de Romeinfche Mogendheid

aanbevolen zijnde, is hy ook genoegfaam van haar befchermd geworden:

fulks dat Antiochus fig nu niet alleen met Egipten , maar ook met de

Romeinen in een fwaaren Oorlog bedraaid vond: gelijk hy noch van haar

overwonnen, en uit het belle deel fijns Rijks, namelijk van Jonien af,

tot aan den Berg Taurus, uitgefchopt en tot Vrede gedwongen wierd:

gevende tot oorkonde en pand van dien, fijne Soonen tot Gijfelaars; on

der wclken ook Antiochus Epiphanes was 5 by Daniel mogelijk daarom ‚

den Ver—agtm genoemd5 dewijl hy van daar als een Schelm weg hep 5 als.

we aaní’conds nader fullen ontwaar worden, wanneer hy fijn beurt tot de

Koninglijke Stoel-bezitting van Syrien fal krijgen. Na dat defe fiormbuí

Antiochus de Groote over ’t hoofd gewaaid was, ondernam hy om fijn

fchade te verfetten , den Tempel van Belus in Syrien te berooven 5 doch

hy wierd van het Volk dat in meenigte toeliep om den felven te redden ,

den hals gebroken; en fijn Soon Seleukus Philopator, anders ook Soter

genaamd, volgde hem in ’t Rijk, die niets byfonders uit—regte, als fijn

Volk on—ophoudelijk te {chatten en te fcheeren: onder welke belafiìingen

den Joodíchen buidel ook niet weinig uitgeklopt wierd. Maar als defe

niet rijklijk genoeg betaalden , poogde hyfulken karigheid met het be

rooven van den Tempel te jerufalem , door fijn Rentmeeí’ter Heliodorus ,

te
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_ te vergoeden, als te zien is 2 Mach. 3: 3. Van welken Heliodorus hy

noch lelfs uit vleifugt tot fijn Broeder Antiochus Epiphanes , die uit fijn

Gijfelinge van Roomen vlugte, door een lillige trek en fonder Toorn of

Oorlog wierd omgebragt‘.‘ Hoedanig het felve [eer net van Daniel voorfeid

was op het 2о. vers van fijn elfde kapittel. Dus quam dan na defen den ge— vm.

melden Antiochus Epíphanes, door behendigheid in fijn Broeders plaatl‘e; жижа—

zijnde de vierde van dien Naam 5 bygenaamd EPIPHAN Es ,dat is den Dom"- шиш

lugtigen , ofden Wij/Ebenen i ook wel van andere EPIMANES , dat is den Оп. komd "’

. ‚. ‚ fijn Broe—

Дитят genoemd; ’t geen waarlijk veel beter op de overgroote wreed-aardig— am plm.

_ heid van dit fchrik-dier fchijnd te pafi‘en. Anderfinds Vindmen van hem voor

feid, dat hy door vlei-ingen,en onder de fchijn-titel van Befcherm-heer buiten

regt aan ’t Rijk gekomen is , Dan. I 1: 2 1 . Zijnde defen dien kleinen Hoorn ,

` die [lijf van aangefigte en raadfelen verfiaande, is Groot geworden , Dan. Wieden“

n i chu

8: 9, 23, 24.. En dewijl defen Antiochus voornamelijk onder de Syrifche 3221015

Koningen, ten aanfien van de benaauwde dagen der Joodfche Kerk on- ШТ

der fijn Regeeringe, voorkomd; daarom hebben wy hier vooren fijn woe

den onder ’t Jodendom , uit jofephus en de Boeken der Machabeen breed Sim“!

genoeg aangeteekend , alswe í‘praaken van de Sabbattifche Lefing der Wet , Îäîiï‘o'

die delen Vervolger het VOIk Gods verbood , en hare ‘Net-boeken deed ver. mmfd‘cliì‘

branden. Reit dan hier alleen , om de reeks defer Koningen on-afgebroken vol

te houden , denop en ondergang fijner Regeering en Uorlogen ‚tot den rigt— voorgaan

draad onfer reden met weinig woorden aan te hegten. Soo haalt dan Antio- ËÎIËWM‘

chus Epiphanes als Koning in ’t Rijk van Syrien meende pal te {taan ; onder‘

nam hy uit loosheid niet met allen tegen de Romeinen , om dat hy hare magt

meende wel te kennen д doch hy trok tegen Egípten op , onder voorwendlel Antioch“

van de Voogdiefchap , die hem over Ptolomeus Philometor, de Soon van fijn пек: na

Sufier Cleopatra by Ptolomeus Epíphanes gewonnen , toe quam , te aanvaar- ЧЁРТ"

den. Hier op verfloeg hy d’OverPte van Egipten met de Voogdiefchapheb— Ёж"ш.

bers van Ptolomeus Philometor, en {meet als Voogd‘fijn Krijgs‘bezetting ¿Sì/yor? ‚

binnen Memphis en andere Steden van Egipten ; tot dat de Egiptenaars na- v:Ёж:

derhand , als Philometor wat meerderjaaren telde , defelve daar uit bonsden. mm“

’t Gene gemeenlijk voor de eerlle Togt van Antiochus in Egipten gehou- Dan. in

den word. Defe danvoor de tweede—maal hervattende , kon Philometor hem щ 15‘

van wegen fijn verraderfe Vorfien niet wederfiaan д foo dat h met hem Phnom,

шеей Vrede maaken 3 die, om datfe wederzijds geveínsdelijkgefchiede, котик;

еег lang in een bloedigen Oorlog omkeerde. "Hoedanigen tweeden Togt

Daniel aanteekend , kapit. II: vers 25 - 28. vergeleken met de Hifizorie phanes

2 Mach. aan ’t 5 . en 6. kapíttel. Antiochus nu rijkelijk met den roofgeladen ЧМ“

uit Egipten wederkeerende ,’ verkogt hy aanjafon , datjisjefils de Broeder

van Onias , het Joodfche Hooge-prieí’terfchap voor een goede fomme Gelds.

Daar op nam hy gelegentheid om na jerufalem te komen, en den Tem- Antioch“,

pel te berooven , gelijk hy waarlijk deed. Te welker tijd nu ookjafon om verkoop:

fijnent wil veelerhande Heidenfche Ceremonien invoerde, en veele men- h°‘pĳĳg‚'‚_

fchen dood floeg. jafon ontrent drie jaaren Hooge-prief’cer geweefi: zijn— fchapaan ’

de, wierd van fijn jongíten Broeder, eerí’t Onias daar na Menelaus ge- Nm“

noemd , uit fijn ampt gefiooten , die Balling in Arabien geworden zijnde, ‘

aldaar is omgekomen. Defe Menelaus was tienjaaren Hooge—priefizer , en Prone.,

bragt te weeg dat fijn oudlte Broeder Onias, terwijl hy afwefig was, om- отшт

quam. Hy felve wierd ook naderhand van defen Antiochus Soon , wiens темп"

wreedheid hy nu dus fchelms onderí’teunde , den hals gebroken, 2 Mach.

13: 4.. &c. ’t welk het einde was van die twee Hooge-prieíters , die Моог

denaars en Metgefellen der Heidenen geworden waaren. Twee jaar na

S f 2 def
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defen deed Antiochus een derde Togt na Egipten tegens Philometor;

die ook den joden vry erger dan de voorige op ’t lijf quam: want over

Anrioïhlis mids Philometor de Romeinen aan fijn zijde gelokt hadde, vond Antio

chus hem Huks beloopen van Popilius Lamas , die hem uit naam des

verdäagd- Roomfchen Raads gelalle aanllonds Egipten te ruimen, doch hy dobbel

zinnig antwoord gevende, fchreef Popilius een kring op de grond daar

Antiochus Ptond, met beding niet buiten dien omtrek te Ilappen , fonder

_la of Neen te feggen, of iig den Roomeinfchen Oorlog te getrooíten.

Waar op Antiochus bevreell wordende, beloofde te gehoorfamen. Dus

множа: heeft hy dan uit Egipten te rug trekkende, fijn Toorn tegen het Heilig

Bpiphinœ Verbond gekeerd, dat is tegen Ierufalem 5 gelijk Daniel van defen derden

Togt (in welke hy veel grooter wreedheid tegen ’t Volk Gods fou oeffe

komâipde nen dan te Vooren) gepropheteerd had , kap. 1 i: 29, 30. Gelijk hy dan ook

msg“ onder de Tweedragt der joden en hulpe veeler afvallige Hebreen , [eru

„ищет, falem bedriegelijk innam, den Tempel beroofde , den Altaar ontheiligde,

en onmenfchelijke wreedheden pleegde 5 hoedanige wy hier Vooren ruim ge

noeg aangeteekend en afgebeeld hebben. In welke overvalook het Weeke

lijk lefen der Goddelijke Wet, en het gedurig Offer in den Tempel,

ontrent drie jaaren en fes maanden heeft opgehouden. Na welke tid ii

Matthatias , en na hem voornamelijk fijn Soonj udas Machabœus de joodfche

faaken heeft begonnen ter herten te nemen,ílaande Appolonius de Veld-over.

Ile van Antiochus , en Ierufalemwederom bemagtigd hebbende , herllelde hy

den Tempel д alswe daar te gelijk met het rampzaligeinde van defen bloed

dorlligen menfche genoeg gezien hebben. Alle hoedanige voorvallen van

voorname Godgeleerde worden aangemerkt , als nadrukkelijke voorbeelden

van de vervolgingen en herllellingen die de Kerke Gods onder het Nieu

we Tellament foude te wagten hebben. Gelijkwe dan ook tot hier toe

hebben uitgelleld, den Mannelijken yver dieJudas Machabeus getoond heeft

ontrent de heritelling des Tempels, en het reinigen van den Altaar , die de

wreede Antiochus Epiphanes door het Afgodifche Beeld van Jupiter ont'

heiligd had, breed uit te haalen , om datwe voor hadden defelve hier {luk

wijs in defe Printverbeelding afte fchetfen; en over de reir alleen te vermanen,

darmen fijn gantfche uitvoering aan ’t vierde kapittel van ’t ecrite Boek der

1x. Machabeen ordentlijk iialefen kan. Dus is dan op Antiochus Epiphanes ge

c volgd zijn Soon Antiochus Eupator; die ’tgantfch korte maakte z hy trok wel

mon op om judas Machabeus te bekrijgen, maar hy wierd verhinderd door

ЧЁ'ЁЁЁЁ- eenen Philippus die hem opgevoed had, en heimelijk fogt het Rijk te

pifanpsiâ': ondraajen: fulks dat hy met de Joden een bedriegelijken Vrede maak

ЁЧЁС'Ю te. Ну onderwijlen met fijn Krijgs-overfte Lyfìas te Antiochien zijnde,

1; ` quam Demetrius , de Soon van Seleuku's Philopator uit fijn Gijfeling van

Koomen gevlugt, en nam het Rijk in, eri hielp Antiochus Eupator van

х. kant, 1 Mach. 7: 1. Na defen quam Demetrius Soter aan de Regeering,

Dwi- die de loden groote overlaPr deed , gelijk te zien is 1 Mach. kap. 7. 9. Io.

ïgujîoïá Haar plagende en benauwende; tot dat hy eindelijk van Alexander Epi..A

aan'rRiik phanes , de Soon van Antiochus Epiphanes , overwonnen en gedood is,

шатаю“ I Mach. 10: go. En wierd in het tweede jaar van defen Demetrius Soter,

judas Ma. Judas Machabeus verílagen, in wiens plaatfe fijn Broeder Jonathan met

‘v Ё“; gemeene toeftemming des Volks aangenomen wierd, I Mach. 9: 10, 31.
c дн. Ну [telde ook eenen Alcimus tot Hoogopriefler, in de plaatfe van den

zâlicirâsäe- overleden Onias of Menelaus 5 buiten twijifelvan hem gevorderd , om dat

gigli hy een Goddeloos menfch en een geflagen Vyand derjoodfche Kerke was ,

1 Mach. 7: 9. en 2 Mach. I4.: 13. En gelijk defen ñjnen Prieûer uit fijn

C1
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eigen wrevel belalle den Muur van het binnenfte Voorhof des Tempels

neer te bonfen 5 foo is hy ook van God met fulk een fchielijke beroerte in fijn

lichaam aangevallen, dat hy trooíleloos fijn ziel uit-aamde ‚ na dat h

’ vier jaar het Prieí’rer—ampt dus onwaardig bediendhad, I Mach. 9: 54.,56.

Na wiens dood verhaald word, dat het Priei’rerfchap feven jaaren ledig

geilaan heeft. En alhoewel jofephus fegd, dat het gemeene Volk der

joden, het Hooge-prieílerfchap doe ter tijd aan judas Machabeus op—

gedragen heeft , en dat hy fulks ook driejaaren foude behouden hebben; foo

fchijnd het nochtans uit I Mach. 9: 1 8, 54.. te blij ken ‚ dat de Priefier Alci

mus noch najudas Machabeus geleefd heeft , en derhalven in fijn plaatfe niet

en heeft konnen volgen. Doch men wil het fooy verklaren, dat judas het Dâtjlldas

aangeboden Prieíleríchap in die tijd wel niet en verwierp‚maar alleen ophield

tot dat’er een ander mogt verkoren worden: gelijk hy ook door de dage— fclnjnelijk

lijkfe beroerten en Oorlogen verhinderd het íelve te konnen ofte te willen

bedienen , ofte uitvoeriglijk aannemen ; fig vernoegende de faake van Gods bediend

Volks met den Krijg te hand—haven. Haar alfinds foekende te redden ‚ gelijk hĳ“

ook blijkt uit het verbond dat hy na het vierdejaar fijner beíluuring , met de

Romeinen maakte: als juflîinus en het eeríle Boek der Machabeen kap. 8.

verhaalcn. Alwaar gemelde Hifiorie-Schrijver aanteekend, dat de joden Wanne.’

onder Demetrius Soter , de Koning van Syrien afvielen , en de bondge- E“

nootfchappie der Romeinen aanfogten: en datfe ook de eerile waaren , ‘

welke onder alle de Oofierfche Volken , haar verwaarloosde vryhcid we.

’ derkregen , om dat de Romeinen doe ter tijd geheel mild waren in het

’weg-fciienken van andere luiden goederen. judas Machabeus fig dan fes

jaaren Held—haftig en vroom voor het jodendom ende Vaderlijke Gods

dienfi: in de Bres gefield hebbende, vegt eilaas. ten laatflen eenmaal on—

gelukkig tegen Bacchides , de Veld-overíle van Demetrius Soter , en word

geflagen , I Mach. 9: 1 8. Gelijkwe foo even gefeid hebben ‚en in onfe Tijd

Tafel der Syrifche Koningen op fijn plaats aanwijfen. En gelijk dit het eerfie

voorval is geweefi: dat hetjodendommet de Romeinen door verbonden heb- Годен

Ьеп gemecnfchap gekregen , en van haar in ’t Oude Teí’camentgerept werd i fchiinfn

` foo merken veele Schrijvers daar overaan , dat God defe handelingpiet en 3255213152;

heeft gezegend; alsmen uit de dood van judas Machabeus , foo kort daar beusd'ecr

op gevolgd, eenigfinds fou mogen alfoo befluiten: even als of de God

delijke magt daar door fijn Volk hadde willen lecren’, dat debenauwde dc Romei—

Kerk haar nooit en moel’t verlaten op menfchcn, en veel min noch op de

Heidenen , die God niet en kenden noch en dienden , maar alleenop hem , ben. ’

die haar tot fijn Volk ondertrouwd had , en nu door uitheemfche verbonden

afweken en overfpelig wierden. Gelijk ook federd die tijd» de Mogendheid

der Romeinen over byrien en Paleí’tinen foodanig aangewaffen is, dat het

gantfche Koningrijk en de Republijk der Hebreen , van haar eindelijk geheel

18 te niete gedaan. Na Demetrius Soter volgde Alexander Ep‘iphan’es in ’t Sy. Ifil-`

rifche Rijk 5 die van fommige Alexander Bala en ook Theoparcr en Everge— Dfi

tes genoemd word; en gehouden wierd voor de Soon van Antiochus Epipha— »mms _

nes, I Mach. 10: I. Defe trouwde met Cleopatra deîDogter van Ptolo.

meus Philometor de Koning van Egipten: welke, Vrouw als hyfe ontrent rçrin°r§y

vier jaaren befeten hadde, van haar Vader hem ‚weder afgenomen , en пышны“

aan Demetrius Nicatot gegeven wierd i die een Soon was van Demetrius [Wĳd ”а"

Soter, welke uit Greta gekomen was: en onder fchijn van Alexander te

helpen , trok Ptolomeus met een groot Leger Syrien in en bemagtigde het

felve. Ook maakte hy met Demetrius een verbond , hem gevende fijn Doch

ter Cleopatra , Alexanders Vrouw , op dat Alexander ali‘oo met een dobbele

f 3 flag
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flag te gelijk van fijn Rijk en Vrouw {oude beroofd zijn. By welke ramp—

Alexander fpoed het noch niet en bleef: want Alexander als verwonneling na Arabien

Käfige“ vlugtende, wierd het hoofd afgeílagen , en aan Ptolomeus toegcfonden ,

verlieltfijn I Mach. 10. en II: 17. Naar hoedanigen Schrik-gefchenk l’tolomeus

h°°fd~ flegts drie dagen leefde: en welkers ontrouw en dood ook noch met het

Bloed fijner beffe befettelingen door de regtvaardige wrake Gods bezegeld

wierd. Men vind ook aangeteekend , dat wanneer gemelde Alexander Е—„

piphanes met Cleopatra Trouwde, datJonathan Machabeus , dat Koning

lijke Trouw-maal heeft by-gewoond, I Mach. Io: 60. Gelijk de felve

Koning hem ook Hooge‘prieiìer maakte , na dat hy agt jaaren een Vorfi:

der Joden gewecí’t was, I Mach. 10: 2о. ’t Geen hy icheen te doen , op

dat hy hem van Demetrius Nicator aftroonen en aan fijn zijde lokken

Jonathan fou: invoegen defen Jonathan den eerí’ten fchijnd geweeft te zijn, die fe

deMacha‘ derd de Babylonifche gevangenfchap , te gelijk Vorft en Hooge—prieí’ter

is geweeít 3 fchoon het fommige uit Jofephus ook aan Judas Machabeus

«ii-toog;- voor defen willen gegeven hebben: doch gantfch onfeker , alswe terftond

Рта“ feiden. Want het en blijkt nergens dat defelve judas het Prieí’cer-ampt

bediend heeft; gelijk het tegendeel van Jonathan klaar genoeg verhaald

word, 1 Mach. 10: zo, 21. als die het felve op het Loofhutten-Feeit heeft

waargenomen. Ook is onder_jonathan , deJoodfe Eigen-wettigheid ofSelfs

regeering , die Antiochus Epiphanes onder de voet getrapt hadde , volkomen

heríteld geworden. Hier by quam noch datJonathan niet alleen dus ver van

Alexander Epiphanes gevorderd was; maar dat hy ook daar-en-boven met

Alexander feer groote beloften onderfchraagd wierd van Demetrius Soter , die doe het

ÊÊÌ‘EI‘JÏ'ÎS Rijk van Syrien in handen had , by aldien hy fijn zijde kiefen wou , I Mach.

den en 10: 3. Gelijk hy ook daarna, als Demetrius Nicator , de Soon van Deme

g‘mfi‘g' trius Soter , het Rijk wederom alleen bezat, de штопор”? ofSelfs-heer

хп. fching der Joden, niet alleen goed-gekeurd en beveiligd, maar die ook

43:31:- met grooter vry—ígheden en vermogen befchonken heeft 5 gevende aanJo

слов. nathan drie Gerigts—banken , en fchold haar den jaarlijkfen Tribuit quijt ,

I Mach. п: 28, 33, 34.. Ook ligte hy de befettelingen uit de Burgt vanJe

rufalem. Hoedanige voorregten en weldadenJonathan ook verkregen heeft

хш. van den volgenden Koning Antiochus Theos ofEntheos, de Soon van A

снчэ ‘ leXander Epiphanes, en van Triphon fijn Befcherm-heer, I Mach. II:

THÈOSIW 53, 56. die fommige [tellen als of hy eenige tijd alleen of met defen An

‘Ëfilijgm tiochus te gelijk als Koning geregeerd heeft, alswe aanl’tonds fullen hoo

Syfim- ren. En op dat Jonathan het Joodfche Land-befluur te ligtvoeriger fou

Точит"! konnen in Pfand houden en befchermen д vernieuwde hy het verbond met

1:31?“ de Romeinen en Lacedemoniers, uit lijnen naam als Hooge-prieíter, en

bond met den Raad des Volks , en der Prielleren , en des GemeenenJoodfchen Volks ,

tĳm" 1 Mach. 12: 6. Soo dat de Politie en Burger-Raat der Joden volkomen on

“тат der hem heríteld fcheen 5 fchoonfe meer na een Volk—heerfching ofAdel-re

` dus? de geering, dan na een Koningrijk geleek: alhoewelmen niet en kan ontken

ватаг: nen , dat defelve naderhand wederom geheel naeen Koninglijke beheerfching

МЕНЫ heeft beginnen te fweemen. Want gelijk de voorgemelde vryheid niet al

' ‚ leen duurde en tamelijk toe nam tot onder Simon de Broeder vanJonathan,

¿ggz? 1 Mach. 13: 36. 4.: zo, 28. alfoo begon ook de magt en het aanfien onder Si—

kfl’igd ОП- топ dagelijks hooger op te fiijgen: gelijkmen uit fommige blijken kan ont.

ждёт waar worden. Want men begon felis inde opentlijke Handlchriften , en

dc Шёл Koophandelingen dejaaren te reekenen; Na het туй (тtweede ёж.)jaar

Ëâ‘nî'èlĳ_ dat Simon de Groote Наддув-1071272” waff ‚д ende Veld-oveîfle en Leidsman

“Рать. der joden, I Mach. 13: 4.2. Gelijk ook in ’t volgende kapittel van hem

ring. ` ` gc.
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gefeid word , dat hy door het eenparig toefitemmen derJoden en der Priefie

ren gefteld was , tot Overfie des Volks en Hooge-priefter, en tot Veld-Over.

fte, vers 4.2, 4.7. Soo dat hy alfoo het Opper-gebied overde Kerk en ’t Burger

beftuur gehad heeft: onder welke de magt derjoden ook foo heeft toe

genomen , datfe het ~lok der dienfibaarheid van haaren hals hebben afge

fchud , 1 Mach. 13: 4.1. En nu vervuld hebben gefien , ’t gene Efaias over Isf 51= 1i

haar Propheteerende , voorfeid had: [Ими n los van де Banden uwe: hals,

gy gevangene Dochter Zions. En of fchoon den fiaat derJoodfche Repu

blijk onder Hirkanus , Simons Soon , door de belegering van Antiochus

Sidetes de vijftiende Koning van Syrien , een fwaare krak kreeg; foo ныли,

heeft nochtans Hirkanus dien overval foodanig afgekeerd , dat hy de Land- Ы?! het

palen van judea wijd en breed heeft uitgebreid5 fulks dat de magt der ijââègndfvijd

joden naar gemelden Antiochus Sidetes, foo groot was, datfe na defen теза uib.

geenen Koning der Macedoniers meer verdragen Wilden 5 en Syrien felfsop

haar eigen regeering , lange en dikwil met Oorlogen hebben onveil gemaakt:

gelijkmen by Juftinus vind aangeteekend in ’t eerfte Hoofdiuk van fijn

xxxvr Boek. Soo is dan Demetrius Nicator op Demetrius Soter gevolgd 5

die ontrent agt jaaren, of als fommige willen eigentlijk maar twee jaaren

geregeerdheeft. Daar tuffchen by doende , driejaaren van Antiochus Thcos ,

de Soone van Alexander Epiphanes , die van fijn Overften Tryphon wierd
Koning gemaakt,r 1 Machab. 11: 39. maar daar na van hem gedood is,

1 Mach. 12: 3o. en kap. 13: 31, 32. Invoegen Tryphon felve drie jaar хпг. f

geregeerd heeft, tot hy ook omquam. Demetrius Nicator onder wijlen ”едеш

naar Meden trekkende, op dat hy fig van hulptroepen tegen Tryphon »ÍÍQPÃON

voorfag , ofte miffchien om Arfaces te beoorlogen , alsJofephus verhaald5 foo heeft Ièlfs

is hy van Arfacesdgevangen genomen, 1 Mach. 14.: 1. Doch na de dood âïfiëâäg,

van Antiochus Si etes fijn Broeder, die middelerwijlontrent negenjaaren gehœrehiï

regeerde, wierd hy van Arfaces ontflagen : en quam wederom aan fijn

Rijk, dat hy naar veeler meening noch vierjaaren beheerfchte. Nawelke

tijd hy om fijn quade nukken in den haat geraakt, van Alexander Zebin- emissi

na, de Soon van fijn Broeder Sidetes overwonnen, en in den Tempel ëïräf ‘e’

van Tyrus , daar hy meende veilig te zijn, den bek gebroken wierd. Ge- Demmin,

lijk ook jonathan Machabeus met fijn twee Soonen onder defen Demetrius Nic-‘wr

Nicator , van Tryphon verraderlijk gedood zijn , 1 Mach. 12. 13. kap. In lägâîcìe.

wiens plaatfe fijn Broeder Simon quam, die een verbond met Demetrius binmgc

aanging, 1 Mach. 13: 36. regeerende agt jaar, tot dat hy ook wierd om d°°d‘

gebragt van Ptolomeus fijn Schoon-foon, dien hy tot een Overlie van

Jericho gefleld had, 1 Mach. 16: 1 1. Na dat Demetrius van Arfaces ont

ílaakt was, is Antiochus Sidetes, die het Rijk bezat geduurende Deme.

trius gevangenfchap , van Tryphon daar uitgebonft en overwonnen, 1 Mach.

15: 1, 25. In welke Krijg hy een doortogt van den Hoogen-priefier Si

mon kreeg 5 maar hoedanigen weldaad hy naderhand door fijn Veld-overfien

Cendebœus , feer ondankbaarlijk heeft foeken te vergelden: doch hyisvan

]ohannes Hirkanus en Judas , beide Soonen van Simon , verflagen , 1 Mach.

16: 1. Na de dood van Simon , maakte Antiochus Vrede met Hirka

nus5 en fireed met Arfaces die hem overwon en doode; waar door fijn

Broeder Demetrius Nicator weder aan fijn Rijk quam, als boven verhaald

is. En gelijk _in het derde jaar van Antiochus Sidetes , Simon Machabeus шпата

gedood is 5 alfoo eindigdook het eerfie Boek der Machabeen met den felven : *ggfs

’t geenmen uit `Iofephus aan ’t 15 kapittel van fijn xm Boek derjoodfche „hc-„bm

vOudheden , vervolgen kan. Dus is dan de boven enoemdeJohannes Hirka

nus, fijn Vader Simon gevolgd 5 die ook fijn d niet ongewroken liet 5 re

Зет
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Hmmm“ geerende ontrent 31 jaaren. In welkers aanvang hy van Antiochus Sidetes

ш Anrio- binnen Jerufalem belegerd wierd: onder welke tijd als dejodeu het Loof

:mässig llutten-Feeft fouden houden, Hirkanus foo lang fiilíland van Wapencn

Jemûlcm aan Antiochus verfogt э die hem het felve niet alleen vergunde, maar daar

f benefi‘ens ook een Stier met vergulde Hoornen tot een Ofl‘erhande aan de be—

пинала op legerde {ond‘ Hoedanigen gei‘chenk gelegentheid gaf, dat Hirkanus met

Antiochus Vrede maakte, de belegering opbrak en den Parthen ging be

гшъ. fpringen , daar hy fneuvelde. Waar op Hirkanus na Syrien trok , inne

‘ mende fommige Steden , en onder die ook Sichem en Samaria , welke Stadt,

‚ en Tempel op ’t gebergte van Gerazim , hy floopte , en te gelijk de Edomiten

DcEdo‘ bemagtigde: haar foo ver onder dejoodfehe Wetten brengende , datfe de

miren Befnijdenis en de meeíte van hare Ceremonien aannamen. Waar door het dan

‘J‘ÏÂÏÎ’ÎÎÎO- ook eerfielijk bygekomen is , dat de Edomiten met den Joden vereenigd , en

:en gÎ- den naam van Joden gekregen hebben: uit welk niet lang daar na het ge

"°“*°"‘ flagte van Herodes is opgellaan. Soo datmen defe befitting of Erffenis

Hocdmìg Edoms , aanmerken kan als een omílandig voorval en voorgaande Teeken

c“‘Ĳ тог- van het aan-naderende Rijk des Meílias , tegen welke de magtige Steden noch

Rijken niet en fouden konnen fiaan: gelijk eenige Godgeleerde feer wel

’ uit de Prophetie van Bileam meenen te beíluitcn , als hy Num. 24.: 18,

vägc‘ä‘dc 19. feid: Ende Edomfal een Erfelĳke befittinge zĳn ,' ende Seirfalfijne

Prophcric штат een Erflì’lĳke bef/[Hinge zĳn .‘ doch уже; fdl kragt doen. En dan

"n Мат-шлет een uit Ïakob тет-Ми, en h] fdl d’o‘verige uit de Steden amb ren

gen. Waar uit wy ontwaar worden, dat Edom in defe tijd met fijne Soo

nen , die nooit Een-Volk met de Soonenjakobs wilden zijn , nu Een-Volk

met haar fouden worden , in het laatfte der tijden 5 als uit de Prophetie

лещ: van Amos kap. 9: 12. kan afgenomen worden: ’t gene ons dan ook de oogen

¿if opend om te zien en te verí’caan , waarom Jefaias en Malachias, dat fclve

gekruifl: Ifrael , dat Chrif’tus gekruift heeft, en daar na hartnekkig het Euangelium

‘bbw _ met het Koningrijk der Hemelen verworpen hebben, EDoM genoemd

Zĳ‘jäm hebben: namelijk om dat ter tijd als defe dingen gefchieden, de lfraeliten

Р‘тспЕ' en Edomiten Een-Volk waaren, die beide onder eenen Koning , namelijk

Herodes Pcondcn, welke uit Edom gefproten was. Voegd’er by dat dit_

Jef „M_ geflagte Ifraels , ook de onheilige voetílappen Efaus nawandelden: Chri

631 L}- íl‘us den Meflias niet willende erkennen voor haaren Koning, noch de

111,“;11‘5' Erfl’enis van ’t Rijk der Hemelen hooger agten dan het Aardfehe; fchoon

dat hun ook het Euangelium eerfi verkondigd wierd ‚ om datfe Kinderen der

Tîîìfffcg Propheten en der Belofte waaren. Sulks dat hen dan ook niet alleen regr—

ËEĲW vaardig den naam lfrael hier door als ontfeid fchijnd , maar ook het Ko

älaenaraljlajia ningrijk der Hemelen ontnomen, en mn andere gegeven is, op dat de

kob ‘wml laatflze de ecrite wierden, in dc gelijkenis van Jakob , die voor fijn ouder

xvr. Broeder Efau , het regt der Eerilgeboorte heeft weg-geileept , Heb. 12: 16.

АШШ- Maar om weder tot de Rijks-bezitting der Syrifche Koningen te komen,

foo Щ gebeurd; dat wanneer de meergemelde Demetrius Nieator van

Koning Alexander Zebinna , de Soon van den Syrifchen Koning Antiochus Sidetes

"s" Slm' verflagen was; foo heeft Antiochus Gryphus, de foon van Demetrius,

dc‘ÎÎIÎ‘ÎC gemelde Zebinna ook in een flag overwonnen en gedood, na dat hy on; i

trent twee jaaren als Koning van Syrien geregeerd had; waar door het

„n‘âgm' Rijk aan Gryphus, quam. Wanneer nu fijne Moeder Cleopatra, die te

xvm. vooren haar eigen Man Demetrius verraden, en haar andere foon Selen—

cfiîsîm‘ kus vergeven had 5 toe-lei om ook defen Gryphus op defelve wijs van`

Gnyi’nus kant te helpen 3 deed hy haar dat ‚felve toebereidfel, felfs indrinken,

tot ееп firaf-belooning haarder trouwloosheid. Welken Seleukus by fom

» mige
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mige fonder eenige by-naam , als de xvrr Koning van Syrien aanteekenen ,

doeh van geen of weinig regeering; gelijkwe ook lijnTronie-beeld op de

Penningen niet en vinden. Gryphus nu in’t_Rijk bevelligd zijnde , llond

Antioc'hus Cyzieenus , lijn halve Broeder , die Cleopatra by Antioehus Side@

tes gewonnen hadde , tegens hem op: (want Cleopatra heeft twee Broeders

ten Manne gehad 5 namelijk Demetrius Nicator , en de genoemde Sidetes ,

uit welken ly Gryphus gebaard hadz) Sulks dat hy grootelijks verhinderd

wierd yts tegen de Joden te ondernemen. Doch dele Broeders met mal

kander overhoop liggende, is Gryphus llaande die beroerten, van Не. СгурЬи:

rodianus om-hals gebragt. Men teekend ook over defe tijden aan , dat’er

nu onder de Joden eenige verdeeldheden en Seelen begonden d’Ooren op gebngr.

te lleken 5 waar vanmen te vooren niets gehoord had , vermids lig de Sehrift- Nieuw;

eleerde tot noch toe onverdeeld gehouden hadden. Gelijkmen ook geener- d

hande verfehillige gevoelens ofKetterien onderdejoden heeft zien voortko- опдсг dc)

men , foo lang d’onfeilbare Propheten en Godfpraaken in de Kerk lland hiel- зажег?

деп : maar als die hebben begonnen ор te houden , zijn daar vele Twill-vra- `

gen , en uit die , Seelen en verdeelde gevoelens op de baan gekomen 5 om dat

men nu niet meer over defelve den Propheten kon raadvragen5 gelijk de

Heer Cunœus feer wel heeft-aangemerkt. Onder defe Seelen worden ons

voornamelijk genoemd , die der Pharifeen , Sadduceen en Eileen 5 van welke MOL

де eerlle foort wel de fehranderlle en befcheidenlle waaren , en in ’t kort ’‘= S

foo grooten aanlien by ’t Volk hadden, datfe felfs ongellraft den Ноо- Phafimfí

gen-prieller durfden tegenfpreken. Gelijk dan ook door die en d’andere

Seélen , de fuiverheid der algemeene Ioodfehe Kerk-leere grootdeels ver- Scëtc.

donkerd , en het Burger-belluur des Volks dikmaal niet onberoerd gela- уводите

ten wierd: waar van lelfs Hirkanus te lijnen tijde een gevaarlijk voorval ¿c

tulfchen de Pharizeen en Saddueeen had, dat hy voor lijn dood noch in Religic

tulle bragt. Waar door het dan ook gebeurd is , dat den toelland van het

_joodfe Gemeene-bell dag by dag ver-ergerde , en al vroeg tot Inlandfe Oor» ЬсгшсгЁ’

ogen , Burger-krijg en onderlinge Broeder-moorden tulfchen de Kinderen Machu

van .Hirkanus uitgeborllen is: want als Hirkanus gellorven was , is hem ecr- itu? 'g'äd

llelijk lijn foon Arillobulus in ’t Priellerdom en Vorllendom gevolgd: doch äßkfnff

met die Eer-titels niet vergenoegd zijnde, greep hy ook den Koninglijken inëYOffl

Naam aan , en was daar in alfoo den eerllen na de Babylonifehe gevangen- 39:12?!

fehap; als wanneer nu de Joodfehe Regeering al ontrent 4.80 of 4.86 jaa- теща де;

ren van dien EerńNaam had ontbloot geweell; Defelve Arillobulus was een

wreed en gantfeh Bloed-dorllig menfeh: en Vreefende dat lijn Moeder en зап.

lijn Broeder Antigonus , die een braafMan was , na lijn Rijk llonden , ge- Еп Ьгепда

lijk lijn Wijf Salomehem uit valsheid in д’Оогеп blies , deed hy haar beide даёт

от деп hals brengen. ÑVelkers onfehuld Arillobulus maar alte fpa ontwaar Mädclrm

wierd z want daar over in lijn gemoed met een on-ophoudende knaging aan

gegrepen zijnde, liet hy lig niet fonder beanglle hertkloppingen , op lijn en Mft’

Broeders Moord-plein brengen , daar hy onder een jammerlijk gehuil en sc_'fsfllm

Bloed-kodfen uit de keel, als een rampzalig menfeh lijn geell uitblies, 'gaand-ct

na dat hy llegts een jaar geregeerd had. Na lijn dood regeerde lijn jong- jannœus y

lle Broeder Alexanderjannœus , die ’t Gebied ontrent a7jaareninhield5 in жжёт:

wiens dagen de Joden verfeheide moejelijke overvallen hadden 5 onder „n dem.

welke die ellendige onder den Egiptifehen Koning Ptolomeus Lathyrus , 51:32:12 d“

waarlijk niet kleen te agten is. Want als defen Koning Balling was, is Prolo'mm

hy op ’t aanhitfen fommiger nabuurige Zee-lieden , met een llerk Leger Lafyms

tegen defejoodfehe Koning Alexanderjannœus foon aangekomen 5 en heeft штат!

wel 30000 Joden neer gemaakt 5 doende derfelver Vrouwen en Kinderen тс: а: 10.

Т С Ю «lean
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in {lukken fnijden , Braden en koken ‚ en de Vaders en Vrienden , van ful

ke gerigten eten 5 tot dat hy eindelijk in fulken rafernie van fijn Moeder Cleo»

patra, dien hy verdreven had, en nu Alexander te hulp quam, gell’ut

wierd. Hier by en bleef het onder de joden niet: want behalven dat de

gebroeders Ariftobulus en Antigonus tegens Alexander, door onderlinge

Alexana“ doodflagen , groot fpel gemaakt hadden 5 foo geraakte door ’t aanblaíen

{щит der Pharizeen , nu ook het gemeene Volk, dat een afkeer van de Koning..

gêiiäii“ lijke Regeering had, gaande5 verwijtende hem fijn voorgaande gevangen

aanden fchap onder lijn Broeder Arií’robulus, fulks hy meende genoodfaakt te

Ы“ zijn eenige Belhamels by de kop te vatten, en ontrent 6000 joden dood

te fmijten‘ Dit hielp’er meer op de been, foo dat fijn Onderdanen daar

over een Burger-krijg tegens hem opvatten 5 doch hy haar te magtig zijn

идем de, deed om de rel’r door een Straf-exempel te temmen , 800 van de voor.

Jod?" naamfie joden dien hy overweldigd had, binnen jerufalem in fijn gefigt

km‘mgcn' aan kruifl‘en flaan , terwijlen hy op een verheven plaats, gelijk ons Print‘

Tafereel duidelijk genoeg aanwijl’c , fijn Maaltijd deed. En op dat hy

haar defe oproerigheid te het inpeperde, deed hy , terwijl de opgehan

ЁпЧгои— gen joden noch aan de Kruis-houten leefden, haare Vrouwen en Kinde

“чье" ren , op allerhande wijfen, die te grouwlijk om verhaalen zijn , worgenen

ombrengen 5 totdat hy felfs eindelijk door dronkenfchap ziek geworden,

figrwor- aan fijn einde quam. En gelijk delen fijn WijfAlexandra, by uiterí’te wil ,

gm' op fijn overlijden in de Regeering plakte, en feer wel wilt hoedani en

vyandfchap hy met de Pharizeen gehad hadde , beval hy haar , dat foo [у

geruíl: regeeren wilde, fy t’eenemaal‘ na het goedvinden der Pharizeen

moeite heerfchen. ’t Geen fy deede, en bequam daar door wederom de

gunfie des Volks, regeerende negenjaaren in alle ílilte. Na welke tijd de 100

fe Pharizeen , ziende nu datfe lelfs Koningen over defe Koningin geworden

Waaren, en de klem der Regeering genoegfaam onder den duim hadden, geen

geringe firafl‘en begonden te oefl‘enen over fommige , die Alexander tot het

kruifiigen van die 800 joden hadden aangefet. NVaar door wederom geen

kleine twill tuífchen de nagelaten Soonen van Alexander , namelijk dejonge

Hirkanus en Arifiobulus ontfiond: want als Ariílobulus d’oudfie Broeder,

volgens ’t Sterf-bevel van fijn Vader, Hoogen-prieíler en fijn Moeder Konin

ginne was, wiens plaatfe hy na haar dood bekleden fou 5 begon Arifiobu

Атом lus uit vreefe hem al tijdelijk te beoorlogen , en nam op ’t einde van fijn

тифом Moeders leven , te gelijk het Rijk en ’t Hooge-prieflerfchap in 5 als wan

neer felfs fijn Broeder Hirkanus na des Moeders dood , het Rijk nu al drie

Moeders maanden fekerlijk meende befeten te hebben. Maaralfoo Ariítobulus feer in

Eff-"lb den haat was by Antipater de Vorfl: der Edomiten , foo wierdHirkanus van

hem bygefprongen, als mede van Aretas de Koning van Arabien, die

Arií’tobulus verfloeg, en hem‘felfs te Jerufalem in den Tempel bellreed;

waar van wy het uit-einde firaks hier na fullen beiien; en nu onfen korts af

gebroken draad der Syrifche Koningen weder aanhegten. Als dan Antio- ‘

хтх. chus Gryphus door Herodianus omgekomen was , is Antiochus Cyzicenus,

Антю- die met Gryphus meenige kans gewaagd had, Koning in fijn plaats ge-l

worden: die ten laatften ook noch moeite fneuvelen door Seleukus de

Koningin Soon van Antiochus Gryphus , welke lange met fijn Oom Cyzicenus ge

Бунт" vogten had. Terwijl defen Antiochus Cyzicenus noch regeerde, quam

Hirkanus de Soon van Simon Machabeus te overlijden, na dat hy ruim

dertig jaaren een gelukkig Vorfi en Hooge—priefier hadde geweeí’r: Ge..

lijk mede Jofephus hem voor een Propheet erkend 5 als die door Godde

lijke openbaring fou voorfpeld hebben, dat fijn Soonen niet lang na hem

1n
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Зин DER Joni-:N ONDER DE KòNrNeEN VAN SYruesr все; 33:

in de Regeering fouden blijven; gelijkwe aanltonds vervuld hebben ge

iien. Na de dood van Cyzieenus hebben fijne Soonen met die van Gry

phus noch ettelijkejaaren onder malkander geoorlogd 5 waar van men niet

heel veel fekers aangeteekend vind: alleen hebben wy der felver benaming

en afbeelding uit d’oude Penningen ter naauwer nood opgefpeurd , om

in korte woorden fommige van haare Daden aan te teekenen , fchoon ook

defelve onder de uitgaande Reeks der Syrifche Koningen, van de meelte

Schrijvers werden overgeflagen. Dus. fchijndmen dan volgens de belle na

fpoorders te moeten Pfeilen, dat na de dood van Gryphus lijn Soon Se-`

leukus , die by eenige Seleukus Epiphanes Nicator genoemd word, ílegts

in een groot gedeelte van Syrien geheerfcht heeft , terwijl Antiochus (Jy

zicenus ’t felve mede ftukswijs inhad, doch defen van kant geholpen,

heeft Seleukus alleen ’t Gebied in handen gehouden. Defe mede omge

bragt, is Antiochus de X van dien Naam , bygenaamd , Eufebes Philopa

tor of Piu/I, Koning van Syrien geworden. Maar als defe van Antiochus

Philadelphus of Dydirnus , de Broeder van Seleukus , om ’t Rijk belloken

wierd 5 en foo ver quam dat hy den Koninglijken Hooftband aannam,

is hy van Antiochus Pius omgebragt 5 als wanneer des overledens Etoeder

Philippus Epiphanes de derde foon van Gryphus , het fwaard en des ver

moordens faak opvatte. ‘Gelijk ook onder dele tuimeling Demetrius Phi

10metor , Gryphus vierde foon, door de gunite van Lathyrus , Koning te

te Damafeus wierd gemaakt. Welken Demetrius met fijn Broeder Phi

lippus , Antiochus Pius op ’t lijf vielen , hem overwonnen en tot de Par

thers deden lijn toevlugt nemen. Gelijkwe mede gefeid bebben , dat De

metrius de Joodfehe Koning Alexander jannzeus Hirkanus foon, over

won. Antiochus Pius onderwijlen iig geiterkt hebbende, keerde uit Par

then weder, en rukte Philippus ’t Rijk dat hem ontnomen was , weder

uit de hand. Onder welken krijg Antiochus Dionyfus , de vijfde foon van

Gryphus, die Koning te Damai'cus geworden was, van de Arabiers geila

'gen en felfs gedood wierd: gelijk wy kort en klaar genoeg in onfe vol'

gende Tijd-Tafel hebben aangeteekend. Soo dat defe Syrifche Vor'

Пси ,- door dufdanigen op en ondergaande Gebiedfchappieîen Oorlogen ,

ten laatiten het gantfche Rijk foodanig afgemat en verdeeld hebben, dat

Гс te gelijk van Geld, en Volk en moed uitgeput, genoodfaakt wierden

eenen Tigranes, de Koning van Armenien tot haaren Koning in te roe

pen. Antioehus Pius onderwijlen van Magadates verjaagd werdende ,hield

hem in Commagenen itil. Gelijk ook korts daar op Antiochus Pius en

Ptolomeus gellorven zijn. Tigranes nu eenige tijd in Syrien geweeit zijn

de, deed Selene, de Weduw-Koningin van Antiochus Pius, om ’t 1e

ven brengen. En was voorts ongelukkig in ’t Oorlogen tegen den Room

fehen Lukullus 5 die hem, na dat hy ontrent 17 of 18 jaaren het Rijk ta

` melijk met rufte befeten had , overmande ; en korts daar na met Pompeus de

Groote , Lukullus navolger Vrede maakte : En daar op de befcherming van

Syrien en Cappadocien afilaande , behield hy alleen Armenien. Maar gelijk

onder de Krijgs-onlullen tuflchen Lukullus en Tygranes , Antioehus Alia

ticus de Koning van Commagenen , het Rijk van Syrien {lukwijs had be

gonnen in te palmen 3 alfoo wierd nu ook defen , onder d’Ool’terfche overwin

ningen van Pompejus , van dat Rijk beroofd 3 alhoewel hy hem noch Comma

genen liet behouden. Waar mede Pompejus het Koningrijk van de Seleu

ken een einde deed nemen , en Syrien tot een Provincieofverwonnen Land

(chap der Roomfche Mogendheid maakte : als wanneer ook deJoden veel van

haare vryheid verlooren hebben , en t’eenemaal Cijnsbaar aan de Romeinen
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332 VooR-BEREIDSELS тот ne BYBELSCHE WYSHEID. Ш. Bock.

geworden zijn; alhoewel Pompejus haar foo ver hunne eige regeering, en

Hoogen-prieilerfchap liet behouden , datfe na haare eige Wetten en Vader

Einde d“ lijke Infettingen konden leven. Maar gelijk te defer tijd de Griekfe Mo

епсые I narchie ten einde liep, en de onverwinnelijke Wapenen van Pompejus

тж; gantfch Oolten bemagtigden; foo heeft fulks niet alleen te weeg gebragt ,

blikken dat nu de Joodfche Kepublijk onder d’overheerfching der Romeinen ge

{шанс bukt zat, maar dat ook daar mede de grondveíl van de vierde en laatítc

Моцспг- Monarchie ‚ namelijk de Romeinfche geleid wierd 5 zijnde dat vierde en

mi {chrikkelijke Dier, welk Daniel uit de Zee fag opkomen , met Yfere Tan

инд: den , Etende , Verbrijfelende en Vertredende alle het overige met fijne Voe

и???“ ten: want het vierde Koningrijk fou Hard zijn gelijk Yfer , Dan. 2: 4.o. Soo

geruild- dat dit waarlijk de Schenkelen en de Voeten des Beelds geweeit zijn , die

mg“, l Ncbukadnezar fag, vers 33. En hoedanigen voorfpel defe harde Schenke

len en Voeten tot die vertredinge gemaakt, en onder anderen ook met

{lerke Paarden Judea doorwandeld hebben, Zach. 6: 6. op dat dat Всей:

eens op eene plaats fou mogen nederliggen , en nochtans met lijn Yfere

Tanden door de geheele Weereld fou konnen Eten er1 Verbrijfelen 3 fulks

konnen wy niet duifterlijk ontwaar worden , uit feker Opfchrift , dat ter

gedagtenis van Pompejus groote Баден; in een kopere Tafel te Roo

zfgcpm- men noch voorhanden is; waar in men defe woorden leeft: Pompeja/.r Siri.

légfigftîr lien wedergekregen, en geheel LÄfrz'ka bemagtz'gd hebbende _, heeft daarvan

gedagœnis den naam DE Скоотв aangenomen; tot der Sonnen ondergang fuoortge.

vîPuf ßoofuen, т het Pyrenelfohe gebergte Zege-zuilen opgerzgt, rvan de жри:

Forlanini tot de einden: fvan Spaanjen agt honderd en jenen-taehtzg Steden rweder

flïgfclfogf" gebragt hebbende; heeft ò'ertorz'm beternd ,' den Burgerly/zen Oorlog nít-l

„жён, gebln/¿ht hebbende, heeft h] Roonzfeh Ridder, andermaal den Zegewagen

ger/zend, daar na tot alle Zeen, en tot den opgang der Sonne doorgeboord;

heeft teg'elyk hemfelfven enfyn Vaderlandgekroond. Gelijk mede Plinius den

Inhoud van een ander Opfchrift, dat eertijds in den Tempel van Mì- 

nerva te Roomen Rond, gedenkt 5 waar in de fchielijke overheerfching '

der Griekfe Monarchie door de Romeinfche Wapenen , onder defen Pom.

pejus foo naakt en klaar werd uitgedrukt, .dat het een misftand dreigde

Betreiber te geven, by aldienwe het felve ook niet te gelijk met {ijnTronie-beeld,

beneffens dat van fijn voorlooper Lukullus ‚ hier voor oogen Helden: al

ринг—Та,- hoewel tot geen ander oogmerk , als ор datwe daar in niet alleen de vcr

fmd' vullinge der voorgaande Godfpraken fouden zien; maar ook gelegentheid

mogten vinden, om , naar datwe alle de voorgaande wiITelvallighedcn der

Joodfche Kerk onder de Rijks-bezittinge der Syrifche en Egiptifche Konin.

gen, in de volgende Tijd-Tafel fullen afgebakend geilen hebben , ook den

ilaat des Joodfchen Volks , gedurende de overheerfching der Romeinfche

Monarchie, tot d’aankomfte van het Rijk des Meilias , die alleen het regt

tot den Scepter en de Kroon van Juda had д daar op welvoegfaam tc laf

ten volgen.
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RNEJUS POMPEUS DE GROOT, ‘ICEBIEDER EEN' OORLOG VAN DERTIG

.JAAREN TEN EYNDE GEBRAGT; TWINTIGHONDERD-DUISEND EN DRY'

ENTACHENTIG DUYSEND MENSCHEN VERSTROYT,VERJAAGD, GEDOOD,

IN OVERGAAF ONTFANGEN; AGTHONDERD SES-ENSESTIG SCHEPEN IN DE

GROND GEBOORD 0F СЕНОМЕЫ: DUYSEND VYFHONDERD AGT EN DER

TIG STEDEN EN STERKTEN IN ONDERWERPING AANVAARD; DE

LANDEN VAN'T MEOTISCHE MEIR TOT DE ROODE ZEElT ONDER GEBRAGD

HEBBENDE.VOLDOET VERDIENSTELYK SYN ШК—ВЕЪОГТЕ AAN MINERVA.

NA DAT HYDE :EE-DUST vANDE RovEns GEsUYvERDENT GEBIED

VAN DEN ocEAAN DEN RooMscHEN voLlcE HERSTELD HADDE.

HEEFT VAN AsIA, roNTUs,A11MENIE,rAELAcoNIE, шгмюCIE.

sILIcIE, SYRIE, vaTHIEmEJODEN,DE ALDANEN. DE извивы,

'Шшт) киви,DE merxNEN, EN DME-ENEovEN шиш: KoNIN

GEN MITHRIDATES EN TIGEANEs GEzEGENrnAALD.

Pompeus Geboorte-Dachlegepraal en Sterf-uur,

vxel of den xxx van Herfst-maand .Páhßlm 37J0ú.1cq.ß
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Зтмт man Joram ONDER DE Kommen VAN SrnnsN &с. 33,

Т Y D-T A P E L

DER SYR ISCHE KONINGEN.

Welke begonnen hebben te regeeren, wanneer het Rijk

der Grieken na dedood van Alexander de Groot ‚ volgens Dan. 8: 8.

in vier Hoornen verdeeld is 3 en dat eerßelijk SELEUKUS N1

CATOR over Syrien; CASSANDER over Macedonien ; Рто.

LOMEUS LAGIS over Egipten, en ANTIGONUS overA

’er“ ’‚Jm На: fien het Koninglijk Gebied met onderling verdrag

ä}?— ‘ Ê‘í‘î'ì— im hebben aangenomen.
Нс a ш. 0

? “"
_ . . ~

. .
-

  

  

  

  

   

117. gni 1. I. SELEUKUS de 1. toegenaamd NICATÓR , ofОтжег/шпал,vangd

311. 2- z. fijn Rijk aan ontrent 12 of r3 jarenna Alexander de Groots dood; ter tijd dat

31°- 3- за Ptolomeus Lagisin het Zuiden , dat Isin Egipten , het Gebied aanvaard hadde ,

309- 4'- 4ь en [eer fierk was, volgens Dan. rr: 5', o’. Hoe lang hy en de volgende Syrifche

4118. 308. S- 5‘. Koningen geregeerd hebben, wijfen de Jaren op defe nedergaande Reeks

307. 6. 6. vervolgens van yder aan: Dus vind gy van defen 30 Jaaren. Van den volgen

зова 7. 7‘. den Antiochus Sorer zo Jaaren ,‘ en foo vervolgens kanrnen d‘andei‘e hare

3/”

*Qu:a‚к.av

“\\\

‚

nÂiî‘Ĳ-ìn‘ r:

i зимнтккц/

/.
\

. geg. За 8. Begeer—tijd afnemen. Het Tronic-beeld darmen van Seleukus op defe Pen

119. 304. 9. 9. ningen 1. n. fiet , moet van wegen den Leeuwen huid op ’t hoofd, geenfinds

303. lo. xo. aan Herkulestoe epall worden, als fommige qualíjk hebben gemeend: want de

302. п. II. fen na de verdee ing van Alexanders Koningrijk , Stigter van ’t Koningrijk Syrien

geworden zijnde , heeft daar in het Stamhuis der Koningen van Macedonien

nagevolgd, die hun af-komíl van Herkules rekenden. ’t Geen ook de redcnis,

darmen Amynras , Philippus en Alexander de Groot , met den Leeuwen huid fier.

Sulks dat Seleukus dan ook door defe Beeldnis heeft willen betoonen , dat hy de

naafle en wettigíle Erfgenaam aan Alexanders waardigheid was. Het Jupitcrs

Beeld op 't Ruggefluk van den cerflen Penning geflagen , beveiligd ook het fel

ve; om dat Alexander fig voor een Soon van jupiter uitgaf: den felven over-al op

fijn Penningen verbeeldende. En dat jupiter hier al zittende met het Overwin

ning Beeldeken op de hand, en een omgekeerde Spies gefien word; leerd dat

men na de Overwinninge eens behoorde te ruilen. Den flootigen Os op d’a

veregtfe zijde van den Penning п. fchìjnd te {pelen op de beklonkenheid van Se

leukus groot en kloek lichaam; als ’t welk foo flcrk was fegd Appianus , dat hy een

dollen Stier b de Hoorens lhield. Den Penning In. vertoond een gelouwerd

Julpitcrs hoof ; gelijk veel enningen der volgende Syrii'che Koningen de Beeld

m

wel die , Welke de hoofden der Koningen felve vertooncn, om datfe aan veelen

tot noch niet ouderfcheidendlijk bekend zijn. Den Zege-wagen met Olyphan

ten, vertoond de magtige bezitting die Seleukus van dit Dier had. Gelijk van

hem gefegd word, dat hy tegen Antigonus Oorlogende 4.8o Olyphanten uit

Afien bragt. Ook wierdender em soo in’t Vre-verbond met Sandrokortus de

Koning van Indien gefchonken. Gelijk oo'lŕde gedagtcnis fijner overwinningen ,

t 3 door

' en der Goden dragen , die hier geen breede plaats hoeven te beflaan: maarl
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Olymp.

fpclen.

no.

12.1.

12.2..

12;.

’ щ.

125.

12.6.

127.

12.8.

129.

_1'. voor

Chrilì.

301.

300.

299.

298.

297.

296.

295.

294..

293.

292.

290.

289.

2.88.

2.87.

286.

2.85'.

284.

283.

’ 231.

 

 

2.81.

286.

279.

278.

277.

276.

27ï»

274,

273.

272.

271.

27o.

269.

268.

267.

266.

265.

264.

263.

262.

261.

2.91. ‚

 

 

Sife

12..

13.

1 .

12.
16.

17.

18.

19.

20‘

21.

2.2..

2.3.

24..

2.5'.

2.6.

2.7.

2.8.

29.

SÓA

зт.

s».

323

34—

35"

36'

37‘

gs.

39.

4o.

41.

42..

43.

4-5

4.6.

47‘

4.8.

49’

go.

51.»

52.

 

 

Il.

13.

14..

I А

‚ä.
17.

18.

1 9.

20.

2L

22.

23.

241

250

2.6.

27.

28.

29.

go.

“t

9.

lo»

U.

12.

1g.
14.

1.5.

16.

17.

18.'

I’.

door de ůrijdende Pallas op denWagen ,' niet duifterlij'k te kennen gegeven word.

Seleukus {laat met Antigonns , dien hy overwind en dood.

Demetî-ius PoLIoncErÉs , of Stadi-wim@ , Soon van Antigonus de Koning van

Macedomen , word overwonnen ; en uit fijn Leger-ordening vlugtende, geeft by

fig over aan Seleukus.

Seleukusis'na fijn overwinningen ten laatlien van Ptolomeus Ceraunus edood.

Ptolomeus Philadelphus komd na de dood van fijn Vader Prolomeus agis aan ’t
Rĳk en regeerd als Koning in Egipten: Zijnde een liefhebber van de geleerdheici

en regtvaardigheid : onder wien ook de Bybel in ’t Grieks vertaald is : en veele

evangen Joden uit Perfien door fijn eigen Geld vry gekogt zijn : gelijk hy mede

e Griekfe Taal Herk dede doorbreken.

. ANTIocHUs de I. bygenaamd SOTER , regeerd na de dood van

fijn Vader Seleukus ‚ in Syrien. Defe trouwde fijn Srief-moeder Stratonica tot

  

fijn Huisvrouw , de Dochter van DemetriusPoliorcetes, die ecrit Seleukus {elve

getrouwd had ‚ maar verliet en aan fijn Soon overgafom dat hyfe foo feer bemin

e. Defen Penning {chijnd aan te wijfen , dat hy met den Koninglijken Hairband

te vreden zijnde , maar alleen met den blooten naam van KONING ANTIOCHUS

heeft willen pronken. Veragtende den bynaam Sorlin , datis Behoud", die hem

nochtans op ’t ílaan der Gallen , toege-eigend was. Boven aan het Oor van An

tiochus iietmen een Vleugel; hoedanig eertijds de hoofden der Koningen dik

maal lagt bygevoegd te worden, tot betooninge van Magt en waardigheid-.gelijk

ook db Hoornen der Dieren aan de Helmen der Helden waren, om den Vyan‘

den fchrik aan te ja en : en het is onfes agten's niet buiten fpoor bedenklijk te

houden ‚ of by den rophcet Daniel in defcn zin , niet onder_de benaming van

Hoornen en Beefien met Hoornen gefpeeld word , wanneer hy van opkomende

Rijken en magtige Konin en gefprokenheeft, ziet k . 8. Gelijk ook fchemer

agtig kap. 9: vers 2.7. door ien Сюжет/(ел ofontfaggelij en Иена! (Benden die nu

voor God een grouwel waren) om ‘welk ш„трое/гари komm, {eer wel de Joodfche

Krijgsmagt,die haar voor defen en nu als met een Vleugel wou dekken en befcher

men , fiaande o den Tempel-berg, kan verfiaan worden 5 welke door de R0

meinen onder 'gime Vefpafianus e’eenemaal verwoeí’c is geworden : want dat

fulks foo diend verklaard te worden, agtcn wy genoegfaam van de Saligmaaker

aangewefen , Matth. 2.4: 1 ç. ver eleken met Luc. 21: zo. Schoon het veele Godge

leerde, navolgende de gemeen: ant-teekeningen , anders hebben uitgeleid 5 om

datfe mogelijk na de lefl‘e van de Lcer-meefier Jefus, in ’t lefen van Daniel , daar

niet aandagtig enoeg op gemerkt hebben. Den zittenden Apollo op defen Pen

ning ‚ is ter ge agtenis van Antiochus Vader geflagen ‚ diemen voorgafvan A

pollo af-komltig te zijn; om dat fijn Moeder mogelijk gedroomd had , van dien

God bevrugt te zijn ; als Juíìinus elders aanteeken .

1. ANTIocHUs- de II.- die' Тнвоз ‚ dat is Gon bygenoemd word ,

2. Невестаin fijn Vader Sotcrs plaats als Koning in Syrien. Zijnde geboren uit de ge]

` me 
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Olimp. _Lvoor 8 if:

{рею-л. Chrilk. on.

130. 2.60- 53. 3. melde Stratonica de stief-moeder van Antiochus Soter. Onder де Penningen

259. 54. 4. die van defen Koninggevonden worden brengd d’Heer Spanheem eenen te voor

258. 5 ç. 5. fchijn met het Opfchrift 5 MEMBRE ANTIOXOT 050?» Koning Antiochus God.

2.57. 56. 6. Die fommige verdagt houden , often minfl‘en van een anderen Koning in S 'rien

13 r. 256. 57. 7. agten; om dat {oofe meenen , niemand dien hoovaardigen naam gebruiktlìeeft

2.55. 58. 8. voor Antiochus de Iv. welke hem van de Samaritanen gegevenwierd. En of

— 2.54. 59. 9. eenige uit Appianus beweeren. dat de Milefers defen Antiochus de п. ook de

2.53. 60. lo. naam van GOD toege-eigend hebben, отдав hy haar van den Dwin eland’I‘i
v132.. 2.52.. 61. п. marchus verlofi had ; foo ift egter (ее: twijfielagtlg ‚ ofhy die ooit op fijn Pennin

251. 62.. 12. gen gevoerd heeft: immers zietmen hem m defen en andere dat hy met het

eenvoudig Opfchrift , ANTIOCHUS DE KONING. en den zittenden Apollo , fijn

Vader Antiochus Soter, nagevolgd is. Gelijk het ook fchijnd` dat in ’t begin defer

Opperhoofdi heid , de onderfcheiding des Toenaams foo noodfaakelijk niet ge
houden wierdgwm dat de Vader en Soon by 't emeene Volk ligtelijk uit malkan

der gekend wierden. Doch de latere Koningen ebben fulks beter in a t genomen.

25o. 6g. :gi Ontrent defe tijd vallen de Parthers onder den Veld-heer Arfaces ‚ а van de Syri

249. 64. 14. fche Koningen. _ __ _

133. 2,48, 65. 15. Antiochus Theoâword van fijn Vrouw Laodice met Femjn omgebragt.‘

"47’ 66- I . SELBUKUS de II. anders bygenoemd CALLINICUS , regeercl als

ieKoningin Syrien i welken fijn Sr -moeder Berenice met haren kleinen Soon ge"

   

 

  

d00d heeannalhoewel den Bynaam CALLINICUsop geen van defen Seleukus Pen.

ningen gevonden word 5 от dat de Konin en van Syrien, in den aanvang des Rijks

fig weinig bekommerden , om by de navo gers door fekere Toenamen onderfchei

den te zijn; nochtans vindmen dat fijn Broeder Antiochus hem eenen heeft op.

gedragen , wanneer hy volgens de Siciliaanfche Jaar-boeken ‚ CALLINOPOLIS ‚

отлить/гм: i in Mefopotamien hem ter gedagtenis gebouwd heeft : niet

tegenfiaande men meend , dat hy fchimps-wijfe CALLINICUS , dat isSrbaomviwier

‚ genoemd is , om dat hy geene Overwinningen ooit gehad heeft. Op 't Ruggefiuk

van den Pennin I. leund A llo op een Drie-voet , met een Lauwner Kroon bo—

ven der (elver reeft; hoe nig van ouds aan Apollo byfonderlijk geheiligd is ter

gedagtenis van Daphne ‚ gelijk bekend is. Den Leeuwe-Kop beneden, toond dat

y vande Seleuken is. De Penning п. vertoond wederom Apollo leunend op fijnen

Booge, defen Koning ter eeren binnen Anriochien gellagen, daa‘r Apollo byfonder

lijk
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Грета.

134..

13j.

136.

137.

v138.

Ch rili

2.46.

2.4;.

244.

24.3.

24.2.

24 i.

'2.4.0.

1.39.

n. 3 8.

2.37.

23 6.

23 5.

2.34.

23 3.

2.32.

¿7.3 1.

23o.

229.

2.28.

 

2.27.

‹ n.26.

225.‘

 

 

. voo' Syrif'e

Kon.

67.

68.

69.

7o.

71.

7a..

73'

75

75.

77

78.

79‘

80.

81.

82.

83.

ss.

86.

87.

88.

 

 

lijk gediend wierd ‚ en Callinicus die Stadt (eer verbeterd had. En gelijk de Syn'l‘e

Koningen; van Macedonien gefproten waren, en feer veelvan goede Paarden hiel

den , als die ook in dat Koningrijk uirílekende waren ‚ en op de meefte Penningen

der Macedonife Steden ook Paarden gezien worden; alfoo vertoond hier den 1H.

Penning van Callinicus een Paard,0m {niks aan te duiden;ol"te om dat het Paard by

'de Macedonife Syriers, voor een Waar-Teeken der Dapperheid ten Oorlog was.

Gelijk het Ons foo ook fchijnd afgefchilderd te wôrden in het Boek van Job kap. 39:

22-28. daai'we uithet midden van v. 1.3. na onfe meenin lefen : De pragt van ’t geó

,i fnuifdes Paards is een verfchrikkinge. Het graafd in en grond 5 en uitrekkendc

„ den gewapenden te gemoete,1s het vrolijk in fijn kragt. Het belagt de vreefe, en ’t

„ en word nier ontfìeld, nog en keerd niet te rugge van wegen het glinflerende

„ fweerd.Tegen fijn lanke roteld de Pijlkoke’r‚’t vlammende Yfer der Spiell‘e en der

„ Lance. Door fijn draven 'fchijnd het de aarde in te flokken, die onder fijne voeten

„ verfiuifd : Ja in ’t volle geklank der Bafuinen (eid het He-Heach ; riekende den

„ krijgen de donderende ftemme der Vorí‘ten met het gejuig der Benden van verre.

Ptolomeus Evergetes de derde Koning regeerd na fijn Vader Ptolomeus Philadel

phus dood in Egi ten.

z. Prolomeus ontwel igd Seleukus Callinicus by na geheel Alien , om het ongelijk

3. van fijn vermoorde Sufier te wreken, Beroovende fijne Tem elen бес.

4. Die van Smyrna en Magneten maaken in def'e tijd een verbon met SELEUKUS.

5. Antiochus Hierax overwind fijn Broeder Seleukus in een Veldflag.

в.

7. Seleukus overwind in dit en volgende Jaarwederom fijn Broeder Antiochus;

8.

9“.

l o.

13. Antiochus Hierax word na veel geluk en ongeluk van eenige Moordenaars overval‘

14. len en gedood.

zo. Na dat Seleukus Kallinicus van Ptolomeus de Koning van Egipten , uit S yrien g en

van Arfaces uit Babylonien ; en van Eumenes uit Bythinien gebonfl: was gishy na 'c

weder innemen van Syrien , van fijn Paard vallende omgekomen.

I. SELEUKUS de III. bygenaamd CERAUNUS , regeerd Пабу! Va

z, der Seleukus dood in Syrien. Men meend datfe delen Seleukus den Bynaatn C55

  

RAUNUS , dat is Donder-final. toegevoegd hebben , om dat hy de Parthers die fijn

Vader gevangen hielden ‚ met een Heir-leger verfchrikken wilde. ‚Do'ch defen

Penning , die van de kenders onder de raarer gehouden word, en gedenktals

noch met alle de voorige , aan geenderlei Toenaam. Ook word hy hem alleen uit

ifling opgedra en. Doch de teí‘terende kanmen beter ofdoor den Toenaam , of

ooi eenige Ta -letteren die de Jaren te kennen geven ‚ onderfcheiden. _

3. Seleukus word van Ptolomeus Evergetes door d’Oorlogen afgemat , 1n fijn derde

Jaar met Fenijn om den hals geholpen. Of als andere fchrijven ‚is hy in den over

gang van den Berg Taurus , van fijn eigen Volk doorfieken. _

139 . 214.

223.

‚ zu.

90.

91.

Tot noch toe hebben de Joden federd Alexander de Groots dood , tamelijk: rufìe ,

fig шеей па de Koningen van Egipten houdende.

I. ANTÍÓCHUS de III. toegenaamd MAGNUs , regeerd als Koning

2. in Syrien. En heeft Joden en Romeinen, doorOorlogenieervermoeid; doch

3. van Ptolomeus Philopator overwonnen, wierd верст den Vrede te (счёт,

' ' er
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~ Ol` . .voor Syrif'c ` 'i ‘ ’ . ‘ _' „д. .

„mi JChrilt. Кон. verlrel'ende 1n den Oorlog tegen de Romeinen aan dees zijde van den Berg

Taurus, gantfch Aficn; alswe hieraanteekenen;Dan.1I: ю—п. Dele fijn Pen

ningen dragen noch geen kennis aan den Bynaam MAGNUS de Groote. Maar J.

Faber heeft’er twee 1n fijn verklaringen over de Tronie-beelden van Fulv. Urfi

nus bygebragt , van welke de eene gezien word met het Opfchrift , De Groote 1Co

ляде „шмыг. Die by veele verdagt van nieuwigheid gehouden word; welke be

denkelijkheid ook door de ongewoone tulfen-fetting De Groote, voorulnfivrburî, feer

| gefiijft word. Anders weetmen dat hy van wegen fijne treffelijke Oorlogs—daden

’ ien naam verkregen heeft. Men ziet aan defelve Penningen ligtelijkdatfe in fijn

ecrite tijd gellagen zijn: want hy quam aan ’t Rijk metfijn vijftien Jaren. En

dus jong en fpigtig van Neus zietmen— hem op Silver en Op Koper; beide feet raar

te krijgen. De eerfie wederom met Apollo , en het halve roei-fchip op ’t Rugge

Pcuk der twee andere, komd ons doorgaans in de volgende Syrifche Penningen

voor, als het Waar-teeken der Scheeprijke Tyriers; gelijkwe uit het Opfchrift hier

na fullen zien 5 hier Antiochus de Groote ter gedagtenis toegepall: ‚ als die Туш:

де Ho'oftfiadt van Phenicien en Ptolomais metveertig Schepen, onder ’tbeleid

van den Egiptifchen Zeevoogd, ingenomen had op ’t vijfde jaarfijns Rijks. Dc

Getal-letteren г I 2. op den Penning II. geven de Jaar-reekenin van ’t Rijk der

Seleuken te kennen, namelijk het 117 aar, Welk het 28 Jaar 1jner Regeering

was. Soo darmen te agten heeft, dat efe Letteren cen grootligt in de verwar

_ringen der Antiochufi‘en, en de Tijd-wortel der Seleuken gevenkonncn 3 gelijk

ln meer voorbeelden blijken fal. ‚ .

‘ zit. 92. 4. Prolomeus Philopator , by d'Hifiorie-fchrĳvers den Onmenfcbtm genoemd , regeerd

na de dood van fijn Vader Ptolomeus Ever etes in Egipten. Welken na veel

Oorlogen tegen Antiochus Magnus gevoerä te hebben ‚, Daniel to: lo-Iz.

en n_ieenigte van fchelm -flukken den Joden in Egypten aangedaan, verge

ven is. Slet van fijn grouwelflukken en wreedheden het derde Boek der Ma
chabeen: en merkt wel aan dat het felve Boek voor het eerfieín ordendiende

te gaan.

14°. „0,— 93.- 5. AcHaUs neemd de Koninghjke Hoofdband aan ‚ en onderwmd

in Aficn te regeeren, aan dees zijde van het Taurifche gebergte. Siet een Pen

ning van hem een weinig hier beneden. ‚

De joden lijden roote aanvallen door de Oorlogen tufl‘chenAntio’chus de Groote

en Ptolomeus piphanes; dewijl fy als tullchen die twee Rijken mlagen.
219.. 94. 6. In defe tijd Was Simon , de waarfchijnelijke Schrijver van I"t derde Boek der Macha

218. 95. 7. Ьсеп ‚ Hoogen-prielìer der Joden; Welk Boek in orden voor de twee ecrite

2.17. 8. Boeken moell: aan : want te efer tijd waren de Machabeen noch met op de been.‘

96. en daar en wor ook niet een woord van haar in ’t íelve Boek vermeld. ..

14.1. 216. 97. 9. Ptolomeus overwind Antiochus by Raphia ‚ en vermeefterd wederom te gelijk de

215. 9S. Io. Steden van Cœlefyrien. _ . _ V

214, 99. п. Аснжиз te Sardis belegerd; en door verraderie van Bolisaan Antiochus overge

2.13. loo. ii. lc'verd , werd het hoofd afgeflagcn. Op'een fraajen‘ Penning zietmen' Achzus als

een tweeden Alexander Seleukus , met de Leeuwen-huid , tot teeken _van dapper

heid; gelijk den Arend aan de andere zijde niet alleen het geduurig \Vaartee

ken der Regeering vertoond; maar de Kroone dien hy tot teeken van‘Overwm—

ninge draagd , fchijnd te fpeelen op die ,’\ welke hem de Volken al I_ìrijdende ор—

droegen, na dat hy de'doodllag van Seleukiß Philopa'tors Bloed-vriend , trefle

j lijk gewroken hadde 5 welke eer hy‘crmder foo een (смеши: fiergeren, nattlierîd

v an
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тж: l ЁЖ ’ {же _' hand, ruim l‘oo veel te hoovaardiger en eer-gierig opvatte, als hyl‘e te vooren Man~

l ".f ' ' nelijk afgeflagen hadde. ’t Geen em aan een verraderlijke dood hielp,

14.:- 212. 1o 1. ц. ‘Anriochus onderneemd een Veld-rogt regen Arfaces den Koning dei Parthen‘.

21 1. 102.. 14. \

zio. log.> 15. ‘\

209. 104. 1 6.

143. 208. 1o5. 17.

1.07. 106. 1 8.

2.06. 107. 1 9.

aof. 108. zo.

'14.4.- zo4.. 109. п. Ptolomeus Epiphanes regeerd in Egipten , na de dood van fijn Vader Ptolomeu's

203. По. zz. Philopator; onder wiens Re eering judea van fcheuringen дети ‚ en de Gods

moz. ш. zg. dienß der joden tamelijk bloeide , Dan. п: vers lo. tot 19. Defen kreeg van Ац—

dochus Magnus judea . dac hy tot hier roe een fchatting opgelegd had , tot Hou

_ welijks-goedmet fijn Dochter Cleopatra.

zo 1. 1 n.. 2.4. Onias de III. de Soon van Simon , word ontrent deÍ‘e tijd Hoo e-priefler der

14g. 100. 1 13. zg. oden. En alhoewel hem andere onder Ptolomeus Philometor , piphanes Soon

199. 1 14.. 26. ellen ; fo'o is fulks alleen aan te merken na fijn vlug: van Jerufalem; en dat hy

\ op toefegging van een Tempelbinnen Alexandrien ce bouwen , veel Joden der—

. waards Heepte. ‘

198. ш. 27. Andochus bemagtigd wederom Coelefyrien en Phœnicien, enlaatfe naderhand

197. 1 16. 1.8. onder de bezittinge der volgende Koningen van Syrien.

14.6. 196. 117. 2.9. _ _ _ ..

‘ 1 95. 1 1 8. 30. Hannibal uit vreefe der Romeinen , w1)kt van Karthago en Vlugt tot Antiochus.~

194. 1 19. 31.

19;- no. 32.

147. 191.. 1 21. 33.

191. 121.. 34.. _ _ _

190. 12.3. 35. Antiochus 1n een groote Veldílag van de Romeinen overwonnen. werd ведши—

l 1 S9. 124. 3 6. gen fig na Afien op dees zijde van het Taurus gebergte te begeven,

149- 1 88. xzç. 37. Antiochus Magnus Herft na fijn 37 Jaar-regeering.

1:7. 126. I. SELBUKUS de IV. bygenaamd РнпьорА'гок en Зотнк ‚re eerd

186. 127. 2. na fijn Vader Antiochus dood ‚ als Koning in Syrien. Men fegd dat hy 1111.0
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i 1 S g. n.8. 3. PA'rox , dat is Vaderliffgenoemd is geworden , van wegen fi’ n Godvrugtîfgheid te

l49 , 184. 12.9. 4. gen fijn Vader bewefen; om dat hyhemgKoning genoem hadde voor ijnafrei

fe in de bovenße Landfchappen. Doch ofephus noemd hem SOTER ‚ Bebauder.

van wegen fijnweldadigheid te ens den’ empel. Alhoewel andere van hem feg

gen , dat hy niets uit en regte n fi'n Volken de Joden fcharting afte vorderen.

Defen Penning vertoond geen van eide de gefeide By-naamen; doch de getal

, letteren сА р. die het 136. jaar van ’t Rijk der Seleuken aanduiden, betoonen~

j datmen hem fekerlijk aan Seleukus dc 1V. van dien naam. toepall'en moet.

‚l ’t gene dan het elfde Jaar van fijn Kegeeringc is. De Galens, gelijkwe meer

ge—

-‚
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cam.. äîídeêgvlilâtbbm , het Waarteeken der Stadt Tyrus; op welk men ook de Palm

183. 130. 5. In dit ofiiihet volgende jaar heeft fig Hannibal, om niet in handen der Romeinen

182. 131. 6. te vallen, met vergifomgebragt. _ _

I 8 I. i 32.. 7. Ptolomeus Philomctor regeerd na fijn Vader Epiphanes dood in Egipten , o'n'trcnr:

tio; 180. 133. 8‘. 35 laren. Onder welke tijd Antiochus Epiphanesin Syrien heerl'chte, als hier

onder gezien word : En OmasdeHooge-pnefier voor Antioclius Magnus van je

rufalem 'na Egipten gevloden zijnde , en in groote twill daar over met de loden

van Judea geraakte , kreeg hy onder fmeekingen van dien Koning verlol , een

Tempel binnen 'Alexandrien te bouvven; beloovende onder ’tmisb'ruiken van dc

voorfegìing Efaia 19: 18,19. meenigte joden uitjeruialern na Egipten te troo

nen , ge ‘jk gefchle'de. Welken Tempel veel Jaren en tot op de tijden van Vefp'a.

’ fianus geftaan heeft. _ _ l

179, 134'; 9. РсгГецз de или: der Macedomfche Koningen begind in dit Iaar na de dood van

178. 13;. 10. Philippus te regeeren. Ну is onder Antiochiis hpiphanes van P. Emyliusover

wonnen en onder de Roomfche mag; gebragt.

177. 136; 11. In defe tijd wierd Heliodonis de Syrifche Rentmecfler van eenen Engel geflagen;

om dat hy de Schatkille te jerufalem berooven wilde; zMach. g, daar lomrni

ge Tijdlrekenaars in verfchillen.

i.'AN‘r10cHUs de I_V. bygenoemd EPIPHANES , regeerd in Syrien

na lijn Broeder Seleukus Het Rijk onder vley-ing als Belcherm-hecr inne“

mende , Dan. 1 i: zI. Zijnde dien kleinen j Hoorn die ßijf van aangeñgte, en'

таит verfiaandc в groot w1erd, Dan. 8: 9. 23, a4.. Wanneer Heliodorus met

de fijne verbroken waaren , lug. I_i: :mals elders gezien is. Gelijkook het eerlle

Boel; der Machabeen niet de_fe супа. Den `fehlen is van de Sytiers EPIPHAst;

‚In. 176- 137
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den Edele». ofals {ońimîg'e verklaren ‚ den Vrrfcboienkygenoemd geworden; om

dat hy volgens Appianus , de Tyrannen uit het Vaderlijk Koningrijk verdreven'

Had ‚ en hun als een Inlandfch Koning Verfchenen was. Men ziet hem ook

doorgaans met defcn Bynaam op de Penningcn , doch altijd verfeld metde Ьс—

naming GOD: van waar dit woord gebragt werd , tot die Verfchijning ‚ welke’

de Heidenen haare Helden toefchreveâir, die in ’r getal der Goden verheven

v a. wier
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l

(ШТ? ¿'hvriiotî Wierden, om datfe groote weldaden van hen ontfangen hadden. Sulks datmen

P geloofd , dat de Samaritanen. door defelve vlei-l'ugt bewogen , hem in’t I4;

Jaar van ’t Rijk der Seleuken, delen hoovaardigen naam, Den geePenbaarden en

wr/cbijmdm God ‚ hebben opgedragen ; op dat fy hun felven van de vervolging der

_joden , Welkers Bloed-vrienden fy genoemd wierden , Vry maakten. En 0 dar’er

aan defen hoovaardigen naam niets ontbreken mogt. heeft hy boven en Ко—

nmglijken Hairband, noch d’alder-eerfie derSyrifche Koningen, de Straal-kroon

m navolging der Goden aangenomen, gelijk den Penning 11. aanwijfi; daar

den fchietenden Apollo op het Ruggelluk verkondigd, dat hy een ygelijk die

hem tegen ßreefd , met lijn Pijlen verderven wil. Voegd hier toe den III. Pen

ning; daar jupiter half naakt met de Donder of Blixem-Ílra'al gezien word;

zijnde het‘bekende Waar-teeken van ’t hooglte Gebied. Het Opl’chrift van деп

Penning 1v. vertoond dat'hy ook fonder den Eer—naam Den verfcbenen God ‚ gezien

word ; ’t geen waarl‘chijnelijk is gefchied in het begin fijner Regeering , eer dc

Samaritanen hem defelve in ’t x45 jaar der Seleuken opgedragen hebben, Dat nu

ook den volgenden v. Penning delen Antiochus toekomd , wijfen de Tal-let

teren A M г. uit , die agterlijn hoofd {laan , beteekenende het 144 jaar der Selen

ken. Het Ruggefiuk wil door het Koei-[chip en ’t Oplchrift te kennen geven ,

datfe van de Tyriers geflagen is; als die ook tot de Togt, welke Antiochus na

Egipten deed , Veel’e Schepen uitgerull hadden, Op den v1. Penning word hy

weder met de Straal-kroon gezien 5 daarde Olympifche jupiter met een verhe

ven Arm een Kroone юга; betuigende AntiochusOverwinninge op дедом“

behaald; wiens Beeld hy op den Altaar te Jerufalem eplant had. Gelijk fulks

ook de volgende Penning vII. beveiligd, daar de naam er Stadt ANTIOCHIA,aan

het water кит/юг, in ’t Heilige Land gelegen, (zijnde de agtfìe uitde (elllen

Steden van delen naam) op gevonden wordgen ons vermaand te gedenken, dat del'e

jodenneñens andere op ’t bevel van Antiochus , haaren Godsdienlt verlaaten ‚ nu

' het Beeld van Jupiter eerden, hoedanig nu in haren Tempelflond; ’t geen fy hier

op delen Penning erkennen. Een an er Antiochien ontrent Ptolomais, werd

ons hier op den vIII. Penning bekend gemaakt; fchoon dele Stadt by de Aard

befchrijvers verfwegen blijft. Men gill datfe in Phîrnicien ontrent de Grenfen

van ’t Beloofde Land gelegen heeft , welke defen Penning ook met ]ир1сег$

fiaande Beeld , als des Konings Antiochus Befeherm-God ‚ hem en fijner voor.

vaderen gedagtenis , fchijnd te willen aanwijfen. En alhoewel Seleukus Nicam;

door_ aans de Griekfe Spraak door heel Syrien had ingevoerd, en bevolen had.

de, atmenfe in opentlijke fchriften gebruiken fou; nochtans betuigen eenige

Penningen , dat de oude Land-male lomwijlen is behouden , als te zien isop de

Penningen van Sidon en T rus, en ook op delen laatflen Penning Ix. Over wel

ke d'Heer Vaillant fegd , atmen een Oedipus verwagten moet , die ons de vera.'

I borgene dingen uitleggen kan.

175. 138. 2. jalon of Jelus verkrijgd het Opper-prielìerdom der Joden voor een fomme Geld

van de Koning Antiochus, Dan. S: 13— 11: go.

174.. 139. 3. Ontrent dele tijd begon Jafon de Joden toc d'Afgodifche bygeloovigheden der

173. 14o. 4. Grieken te trekken. Dan. 8: 13.

152. 172. 141. 5'. Menelaus een verloochenaar van de God Ifraels als Jafon , ligt Jafon de voer en

verkri j gd onder hulpe van fijn Broeder Lyfimachus, van Antiochus het Hooge

prielterlijk-ampt der Joden, 2. Mach. 4.. Antiochus daarop den Joden alle eige

Regeering ontnemen e.

171. 142. 6. Antiochus onder fchijn van de Voogdiefchap aan lig te trekken , neemd het Rijk

van Egipten in, Alhoewel hy Philometorin vriendfchap aanneemd , Dan. п:

zg, 2.6, 27. Sec. _

170. 143. 7. Prolomeus Evergetes de eerfŕe met lijnBroederPhilometor word van de Alexan

driners tot Koning gemaakt. _

169. 14,4. 8. _janna de tweede ‚ bygenaamd Hirkanus ‚ is na veeler meening ontrent defe tijd

gefiorven. Zijnde de xv. Vorlì der joden na de Babylonifche gevangenfchap; en

de laatlìe der Vorlìen uit het Stamhuis van David.

153 163, 14.5. 9. Den Tempel te Jerufalem word van Antiochus Epiphanes ontreini d , en het Af.'

godifch Beeld van _jupiter Olympicus op den Altaar gelteldgde Jo en feet mishan—

delende: {00 dat Gods Volk moelle fugten en om verber inîomfoeken, Dan.

8: 10-15. 1 I: 30, 31—33. alswe opI lijn plaatfe breed genoeg eb en gezien.

167. l 146. Io. Matthatias met lijn Soonen en aan ang fig met d’A fgodifche Offerhanden niet wil

lende befmetten , vlieden na het gebergte , en kant lig de сед-{Ее tegen Antiochus;

om de _joden te herfiellen , I Mac . 2.

166. 14.7, п. Judas Machabeus word na fijn Vader Matrhatias dood tot Veldheer over de Joden

gefleld , 1 Mach. 3. Als wanneer men den tweeden {laat der Joodfche Kerk na de

Babylonifche gevangenfchap , moet aanmerken te beginnen : komende nu het

Priefierdom , en daar na ook het Rijks-gebied aan de Afmoneen of Helden.

Zijnde CJudas Machabeus de eerlle aan wien 't Volk naar Alcimus den Hoogen

prieltcr ood was, het Prielterdom heeft opgedragen; alhoewel andere , Alci

’ mus na Judas leef-tijd ltellen. _

16‘;— 148. la.. De Heidenen of Syriers nu overwonnen, en het Afgodifch Beeld van Jupiter
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wifi' ¿milf ‘ {еще Olympicus vernield zijnde ‚ч reinigd _judas Machabeus den Tempel te jerufalem.

15+ 164- 149» 1. Äntiorbus Ергр/эапе: {terft, of komd om den hals en aan lijn

einde, volgens Dan. 1 i: 4g. en ńjn Soon Аытюсниз de V. die bygenaamdis

EUPATOR, komd in fijn Vaders plaatfe. Van welkers dood de Boeken der Macha

been tegens malkanderllrijden. Doch Danielvoorfegd van hem , dat hyionder

hand fou verbroken worden, kap. U 2.5. Defe Eupator is van Demetriusfijn

Oom , Seleukus Philopators Soon , die het Rijk van Syrien innam terwijlh

met Lyiias te Antiochien was en Vrede met de _joden had gemaakt, om den ha s

gebragt, x Mach. 6. en 7. en Jofephus хп. Boek der Ioodiche Oudheden , kap.

14: 15,16. Uit 1 Mach. 6: 17» en Appianus verneèmdmen , dat Lyñas dcfen jong

 

:ro-svizvfr

  

j gen Antiochus den Bynaam EUPAToR , dat is, Идете/3 gegeven heeft, van wegen

de deugd iijnes Vaders, als zijnde gelukkig dat hy ioodanigen Vader gehad hadde.

Hocdanigen Opfchrift des Bynaams ook defen Penning vertoond.~ En welke om

Б)" groote en {chooiiheid [eer gewaardeerd , en nergens dan in de Kabinetten der

grootlie Heeren gevonden word. Jupiter zittende op d’andere zijnde , draagd

het Overwinning-beeldeken op de hand , ter gedagtenis van de Overwinning.'

dien hy tegen den rebelligen Philippus bequam ‚ doen hy hem in den ilag gedood

heeft. Siet van defen Antiochus i Mach. 6. .

16;. 150. a: De Hooge-prielìer Menelaus op`t bevel des Konin s gedood zijnde , werd de God.'

deloofe en bittere Alcimus in lijn plaatfe gefiel : zijnde een Vyand der Kerke;

1 Mach. 7: 9. en 2 Mach. 14. 13.

162. 151. I. DEMETRIUS de I. toegenaamd SoTEit, de Soon van Seleukus

de 1V. necmd het Koningrijk in , na dat Eupator en Lyfias gedood waren.

Drukte het jodendom feet , I Mach. 7. en maakte dat Alcimus Hooge-prieíler

wierd , 1 Mach. 7: 8. cn 2 Mach. 14. Onder defen nemen de Romeinen deanoden

op verfoek van judas Machabeus , als Bond~genooten aan , 1 Mach. 8. We ver

bond veriìerkt is ontrent leven jaaren na Chrifìusdood , enin’tveertig&e jaar

weder verbroken is. Siet aandagtelijk Dan. 9: 27. Zach. 1r: io. en de waarfchou»A

wing des Saligmaakers, Matth. 2.4.: 6. 7. In welk voorval men de eerlle Tijd`

wortel vind . in welk de Joodfchc faken inet de Romeinfche vermengd geworden

zijn. Men vind verfcheide i'eer fraaie Penningen van defen Demetrius ‚ die forn

mige hem in volwaffen ouderdom vertoonen. Polybius fchijndlte willen das

hy zg jaar oud .is geweeíì als hy volgens I Mach. 7: i. in-'t içi _jaar des Rijks,

uit Koomen na Syrien trok; die hem naderhand den Bynaam SOTER , Behimder ‚

ор droegen . om dat hy Heraclides verjaagd en iijn Broeder Timarchus den O

verllen van Babylonien . gedood had. Op de II.v en de volgende Penningen voerd

' hy noch andere Eer-naamen en Titels; waar aan de Schrijvers geheel geen kend

nis dragen. Gelijk hy ook den uitiinnigen naame GOD , met groote eergierigheid

op veele Penningen fchijnd begeerd te hebben. Op den felvcn Penning voerd hy

de Straal-kroon , met het felve Opfchrift; tuffchen welk d'0verwinning _den

Palm-tak draagd ‚ ter gedagtenisvan de Overwinnin e des Vaderlijken Koning

rijks. dat hy gemakkelijk innam, om dat de Syriers ge oofden, dat Demetrius van'

den Roomfchen Raad daar toe gefonden was; fulksdaar niemand dan Lyíias,

en de Koning Antiochus Eupator , den hals byinfchoten. Hoedanigen gerulìen

tijd , hier op den Pennin Ill. door Merkutius, voerende den Pa m-takin de

re ter, en de Vrede-lla in de llinkerhand , vertoond word. Zijnde foomen

ge oofd, in een van de thnicifche Kooplieden geilagen. om doordefen God

der Koopmani'chappen , de goede en rijke Inkomiìen aan het Koningrijkbeloofcl,>

te kennen te geven. De Getal-letter @NP- op den Iv. Penning , etoonen het

154. jaar der Seleuken 5 en datmenfe derhalven Demetrius Soter toe-eigenen

moet a onder wien het lIoodfche Land twee jaaren rulle van den Oorlog , vol

gens i Mach. 6, Den vo genden Penning v. beveiligd door de Letteren H N P.

datfe in het 1 5 8 jaar des Rijks geflagen is. Van welke tijd de Boeken der Machaà

V v 3 been
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been niets en edenken‘, om dat’er mogelijk weinig in voor evallen is. Den

lzittenden Apo lo in Vrouwe kleedingen , vertoond [00 door Eem felfs als door

den Hooren ,_ de bevrugting en overvloed der aarde. Op den vI. Penning ziet*

men Demetriusl met een Galey-fchip, daar de Getal-letteren het 159 Jaar der

Seleuken aanwijl'eri. Darfe van de Sidoniers gellagenis, wijll: het Schip en het

prchrrft uit: elijkmen van de Sidoniers fegd , datfe d’eerlle Galeyen uitge

vonden hebben. ijnde defe feer oude Stad van de Phœniciers SIDON naar de mee 

_ni re der Vilferil genoemd: want SID of SAID, beteekend in haare Taal een

Vl fr» Den v_II. Pennin heeft Goltzius onregt aan Demetrius den II. ofNicator

toege-eigend: want de etteren A É Р. vertopnen het Jaar daar in Demetrins Зо

ter met een groot Leger tegen den nijdig'en Alexander Bala quam; namelijk ge

luk de Hillorie 1 Mach. lo: 1,1. 86e. met del'e woorden verhaald: In het hon

„ der_d en felhgl‘te Jaar trok op Alexander de Soone van Anriochus , toegenaamd

,‚ Epiphanes, (deEdcle) ende nain in Ptolomaïs ‚ en {у onrfingen hem , en hy re"

‚, geei'dc daar als Koning , en de Koning Demetrius dat hooren'de , vergaderde

‚‚ een groote Krijgsmagt , en trok hem te en om te ürijden бес. Den overvloeds

Hooren beteekend de Volheid des Tij s; alhoewel het Land met een Tyran

geplaagd was. ’t Geen Faber op de overdadigheid van Demetrius Wil gepaft heb

en , om dat hy daar roe (eer genegen was. DenvIII. Penning , geteekend mei:

de Letteren В 1 P- geeft waarfchijnelijk te kennen , dat Demetrius Soter eerll iti

het twaalfde Jaarfijns Koningrijks ‚ in de tweede flag , van welk alleen de Hilto

ne der Machabeen fpreekt, omgekomenis; want hy heeftin’t 151 Jaarbegin

nente regeeren ‚ en is hier in het 161. Jaar noch in ’t leven. ‘

2. Judas Machabeus fneuveld in een Veldílag tegen Bachides, de Veld-Overñe van

Demetrius Soter: en fijn Broeder Jonathan komd als Voríì en Prießer infijn

plaatfe ‚ I Mach. 9: 18‘.

3‘- De Hooge-prìeller Alcìmus,de Muur des Tempels Voorhofbelaft hebbende te Посад

4.. p_en , word van God geflagen; fierft, en niemand word van lijnen buife in fijn

plaatfe rot het Ho’oge-prieller-am t verheven. Ofals andere Rellen, foo is hy voor:

Judas Machabeus gefiorven, en ’t riefierdom is op Judas en foo aan de Afm’onecn

ofHelden gekomen ; alhoewel fommige verhaalen , dat het Hooge-priellerdom

naar Alcimus dood, {even Jaaren heeft opengefiaan. Siet van Alcimus dood,‘

1 Mach. 9: 54, 55, 56. ‘

5. Jonathan , Judas Broeder , maakt na eenige fchermutferingen , Vrede met Bachi

‘6‘. des ‚ en word in fijn Landvoogdiefchapbevelìig‘d, 1 Mach. 9: go, 31, 79. doen

g. de het Sweerd ruiten in Ifrael.

9.

f15`7

151.

15o.

14.9.

161..

163.

164.

1o. Alexander BalaofEpiphanes, de Sodne fo'omen meend ‚ van Antiochus Epiphane‘s

II- .l Mach'. 1o: 1. geeft het Ho -prieíterdom , na dat Ptolomais in enomen
was ‚. over aan onathan. Die c¿e alder-eerlì met den Prießerlijken phod Бе—

kleed wierd ; och andere gevendíe voor hem ‚ aan Judas fijn Broeder. Siet van

Jonathan ‚ 1 Mach, 9: go, 31. en kap. 1o: zo.

I . Dememu: Багет overwonnen zijnde word van gemelde A1.ExaN..

z. DER Bata ge'dood , die het Koningrijk van Syrien door hulpe van fijn Schoon

3. vader Ptolomeus Philometor inneemd’. Enalhoewel defen Alexander den {elven

is die 1 Mach. 1o. de Soon van Antiochus Epiphanes. en by ofephus HALLES,

en BALANby Strabo genoemd word; nochtans moetmen dien oenaam geenfinds

op de Penninge‘n foeken: als op welken hy gemeenlijk voorkomd onder de. .

naam van ALEXANDER THE’ÓPATER Eveneens. Tutorium , is foo veel geà

feid , als Eén die God tot een Vider gehad buff; ’t geen hy deed op dat hy alle a'gter

dogt fij'nes oorfprongs weg-nam: gelijk hy ook EVERGBTES, dat is Weldadig ge"

noemd wilde zijn, op dat h daar mede de gemoederen der Volken tothem'

trok. De Letteren в z P. op efen eerßen Penning , beteekend het felve van den`

voorgaanden Demetrius Soter , nameliljkk het 162 Jaar der Seleuken : als wanneer

Demetrius gedood en Alexander de egeering aanvaarde , 1 Mach. lo: 5b, 5 1.

Waarom hy ook ter edagtenis defer Overwinnin’ e ‚‘ eenenzittenden aniter

Op defen Penning heefëdden vertoonen. Den volgen en Penning п. vertoonende‘

de hoofden van Cleopatra en Alexander. fchijncn in den uitgang van ’t 169. aar'

cllagen. Ontrent welke tijd de Hilltorie 1 Mach. Io: 57,58. het Houwelij en_

e Bruiloft met Cleopatra aangegaan ; in del‘e woorden verhaald: Ende Pto

„lomeus trok uit Egipten, h ende fijne Dochter Cleopatra; en Гу quamen te

.',Ptoloma'is in het 162. Jaar. nde‘de Koning Alexander ontmoete hem, en

„ Philometor gafhem fijne Dochter', en men hield haare Bruiloft tot Ptoloma'is.

‘t Schijnd ook dat Alexander , erkennende dat hy behalven fijn Dochter ter Vrou‘

we gekregen te hebben, door haar VaderPtolomeus hulpe het Koningrijk van Sv

rien in handen gekregen hadde, Cleopatra aan de waardiglle zijde eplaatlì heeft;

haar vertoonende met een Hoofd-dekfel en een Koren-Maat o Schepel op de

kruin , op dat hy haar door die teekenen eenige gehalte der Godinnen gave. Op

den Penning ш. komd Alexander wederom voor mother [elfde Opfchrift. lAl

een
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leen wijfen de Letters Г Е I" het 1 63 jaar der Seleuken aan ; zijnde dit het twee

de jaar fijner Regeerin 5 waar van d’Apokryphe Boeken {Ш zijn. En men kan

uit geen ander bewijs ‚ an defe Letteren ГЕР- die hier ook opden Iv. Penning

gezien worden, beter beveiligen, dat hy ook tot delen Alexander Theopzitor

behoord ; nadien de voorige By-naamen daar niet gevonden worden. Den Ade

laar als een Waar-teeken der Egiptifche Koningen ‚ heeft hy daar opte gevalle

van Cleopatra vertoond; vercierende die met een Palm-tak, om te erkennen, '

dat hy fijn Overwinnin aan Ptolomeus dank te wijten had. In den volgenden

Penning v. vertoond Alexander Pallas alseen Befeherm-Godinne. door welkers

hulpe hy de Overwinninge tegen Demetrius bekomen hadde; Op den vr. vcr

toond hy uit naar~yver van Alexander de Groots naam , eenen zi ttenden jupiter:

ten zy dan dat ljupiter in de Stadt daardefen Penning gellagen is, voor een Be

fcherm-God ge ouden wierd. Diergelijke navolging zietmen van den felven op

delen vH. Pennin , daar hy een Leeuwen-huid op ’t hoofd heeft waar van de af

komll onder de cedonifche Koningen boven is aangewefen. Door welke Golt
zius en fijn verklaarder Nonnius, dapper lmilleid zijn : Den eerfien om dat hy hem

aan Alexander de Groot' heeft toegepall 3 denlaatllen , dat hy den zittenden A

pollo op ’t Ruggefluk voor Venus opgenomen heeft. Den VIII. Penning word {eer

opmerkelijk gehouden , om datfe Alexander als een tweeden Maismet een Hel

met op ’t hoofd vertoond; in hoedanigen Rand geene van de Syrifclie Koningen

gezien worden : Siende wederom op den flrljd tegen Demetrius Soter; vertoo

nende d'Overwinninge ook aan d’an_dere zijde ‚ door ecn verheven Kroonc

ter eeuwiger gedagtenis. D’Heer Vaillant meend dat de Lettei‘A. hier betee

kend, dat den Penning te Antiochiengeflagenis. Ook foumen mogen twijfi‘c

len, of defen 1x. Penning ook tot Alexander Theopator behoorde; by aldien

de Letteren die het 174 jaar der Seleuken aanwijfen , alle bedenkelijkheid niet

weg en'namen. Men ziet’er jupiter op ‚ doch niet met den Arend , maar met een

Nagt-Uil , die fijn Dochter Minerva toegewijd was: _En om dat defe Godinne by

fonderlijk te Chyrrus , een Stadt in Syrien aan de Riviere Marfias gelegen , daarfe

by Samofaten in den Euphrat loopt,gee'erd wierd; _daarom wilmen dat defen Pen

ning daar geilagen is: want Strabo getuigd , dat Mineiva daar een Tempel hadde,

'waar vanfe de Ckymjlifrb: Minerva genoemd wierd. Gelijk het Opfchrift van de

fen x. Pennin ook aanwijfl. dat (y van de Apameners ‚ aan de Rieviere Orontes

in Syrien , geñagen is. Welke Моет veel naarnen gekregen hebbende, onder an

deren foo genoemd is, naar eenen die’er een Brug over floeg; dieanderfinds

van Seleukus Nicator, Axius genoemd is : gelijk hy meer Steden Griekfe en Ma

Cedonifche naamen gegeven heeft. Op den XI. Penning zietmen wederom A

lexander met een zittenden Neptunus; volgens het Opfehrift te Laodicea aan

de Zee , gellagen. In Syrien komen twee Steden met den naam Laodicea voor ;

d’een aan den Oever van de Pharnicifche Zee . ontrent de voet van den Ber Cal

íius; de andere in Coelefyrien aan den Lybanon, beide van SeleiikuS Nicator

gebouwd. Tot het сете Laodícea behoordlonfen Penning; alwaarmen voor

namelijk den God Neptunus eerde; mogelijk om datfe aan de Zee woonden :

gelijk hem ook om geen andere reden den olñjn toe epaíi word _. als om dar die

van ouds het Waar-teeken van de heerfchappye der Lee toe epaít is : tot welk

rnen den Drie-Tand, niet andersalsden Sceprer van fijn Rij aanmerken moet;

Den x11. Penning is wederom den felfden van de Tyriers,boven voor den vierden

verklaard; doch hier wijfen de Letteren , datfe in l’t 166 jaar des Rijks gellagen

is , tot eda tenis haarer getrouwigheid aan Alexander : want 1 Mach. 1 I.

word ver aalä, dat Demetrius de Soon van Demetrius Soter, van Creta tegen

Alexander Theopator in ’_t 165 jaar der Grieken uit-gefeild is, om het_Vaderlijk

Koningrijk wederom te krijgen: als wanneer Alexander uit Phaznieien na An

tiochien trok om Krijgsvolk tegen Demetrius opde been te bren en : Dunrende

defen Krijg tot het 166 jaar , alswe in defen Penning zien. Die an ook tegelijk

beveiligd. dat Demetrius niet voor het 167 jaar aan’t Gebied gekomenis. Ci—

licia hadde gerebelleerd , en Coelefyrien was aan Demetrius gunlligdoor haaren

Veld-overílen Apolonius die haar toegevallen was; Doch Phœnicien was voor

Alexander, tot dat lijn Schoon-vader Ptolomeus, onder glimp van hem te helpen ,

't felve ten goede van Demetrius innam , om dat hy doe fijn vriendfchap fogt te

omhelferi.

4.. Demetrius , Soon van Demetrius Soter , trekt in Cilicien tegen Alexander te

Velde.

5'. PtolomeusPhilometor de Koning van E ipten, neemd Antiochicn in Syrien in : is

gunfiig aan Demetrius , maar gefioor op Alexander : te weeg brengende dat hy

van fijn Vrouw en tefelijk van ’t Rijk beroofd word.

I. bygenaamd Nпыток, regeerd in Syrien .

na dat Alexander in dit jaar overwonnen was. Alsmen de Penningen van Deme

trius Wel beziet , en in den Eerll'en derfelve aanmerkt, dat de Getal-letteren :i: El'.

het 167 jaar der Seleuken te kennen geeft ; foo zietmen eerll regt , hoeI weldir

jaarmet de aanteekening van i Mach. u: 19. over-een-fleind :Vv ant {laat er, De‘

у, me’
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2,1312?.- Еж: I 5 „ metrius wierd Koning in ’t honderd enleven en t’fefiigfie Jaar. Sulks ly ook tot

geenen anderen Koning dan aan delen Demetrius de il. toepafi‘elijk is. Dat den

Arend‘met d’eene voet op een Scheeps-nebbe fiaat , geeft te kennen datle van de

Tyriers g'ellagen _is 5 hoedanige wy hier meer ontmoeten. Op het Ruggelìuk van

den Penning п. vmdmen alle de By’naamen of Titels van Demetrius uitgedrukt :

lwant na dat hy het Vaderlijk Koningrijk gekregen had , heeft hy fig ook GOD

genoemd. Ook {chijnd hy den naam PHILADELPHUS , Broeder-vriend , aangeno

men te hebben ‚ van Wegen de bylondere vroomheid fijns Broeder Antiochus,

die millchien alle lorge aangewend haddeom ’t Koningrijk weer te krijgen ; hoe

danigen liefde aan Demetrius gantlch niet ydcl is geweefi. Want na dat hy lang

by de Parthers had gevangen geweell , is hy ten laatlleii door de Wapenen van

fijn Broeder Antiochus verlolt geworden. Het Anker op delen Penning, be

wijll den Oorlprong der Seleukcn , van wien Demetriusfijn af—komfi roemde ‘,

ln_d1t Stam-huis tot een Teeken gebleven ; om dat volgens Jullinus , Seleukus

N_icator , met de Fi uurdes Ankers aan fijn Dye gebooren was. Den III. Penning

w11 Wederom van e Tyriers geflagen zijn , in ’t Jaar des Rijks 168. Op darle

haare getrouwigheid aan Demetrius betuigden: als die hem in ’t i6; Jaar uit

Cilicien komende, om de Naam-genoodlchap lijns Vaders, aangenomen had

den: en geene gemeenlchap wilden hebben met die van Antiochien en' Apa

nienen,die Demetriusalvielen. Dat nu ook delen vierden Penning tot Demetrius

behoord , betuigen de Letteren BA. АН. dat is ‚вымыт Анмнтпот. De Ko‘

NING DEMETRIUS. Het Rug так vertoond de Godinne ASTARTE olVENus,

de Godinne der Sidoniers,die en Penning voor hem geilagen hebben. Delelve A

ílarte komd wederom op den Penning v. te voorlchijn , i‘taande op een Galeye ,

het Waar-teeken der Stadt Sidon; in welker Spraake dele Godinne ASTAROTH

genoemd word. Doch of dele onbekende Letter-tee'kenen delen naam te ken

nen geven , weetmen niet leker. Den vI. Penning vertoònd door de Letteren

0 P. darle in ’t 170 Jaar des Rijks geflagen is. In welk Jaar de Joodfche Hooge

priefier Simon door Gelanten, vrylating der Schattingen van den Demetrius ver-1

kregen heeft , volgens 1 Mach. 13 :36. Waarom dan ook vers 4.1. сп 42. geleid

word ; Dat in het i7o Jaar, het Jok van Ifi‘ael weg-genomen is; en dat het Volk

„ Ilraels begon te lchrijvenin haare Handlchriften en Koophandelingen; In het

„ eerlle aar dat Simon de Groote Hooge-priefler was ‚ ende Veld—Overfie , en

‚‚ de Leidsman der Joden &c. Gelijk ook gemelden Penning van de Sidoniers,l

betuigd , dat de meefie Steden van thnicien doe aan de zijde van Demetrius

waaren ; hoedanige Tryphon nooit onder fijn magt heeft konnen brengen.

Hier toe diend ook de getuigenis van delen vll. Penning , die volgens de Lette

ren АОР. in ’t 174 Jaar des Rijks geflagen , lchijnd aan te wijlen ‚‘ dat Deme

trius maar in ’t begin van dit Jaar van de Parthen gevangen genomen is. Alhoe

wel men uit de Hillorie i Mach. 14.: i. meend te moeten belluiten , dat hyin ’t

172 Jaar na Meden o'm hulpe tegen Tryphon trok; en korts daar op_‘lvan Arlaces

Veld-overfle gevangen wierd : ten zy datmen [telle , dat`er eenige tijd met Oor-I

logen of anders heeft tullchen beiden geloo en. .Doch hoe 't hierom is, wy ziet!

egter Demetrius op den volgenden vill. enning vry veranderd van gedaante ‚

namelijk met een langen Baard, na dat hy nu uit fijn gevangenis weer-gekeerd

Was; den welken hy mogelijk of na de maniere der Parthers, oftor Rouw- e

dagtenis van fijn algellorven Broeder Antiochus , een wijle tijd had laaten wa en.

Voerende egter noch den voorigen Titel van GOD en OVERWINNAAR. Doch de

Letteren А П P‘ zien op het 184. Jaar , in welk delen Penning van de Damalceners

ellagen is: elijk uit de bygevoegde aanvang Letter А- gemeend word. Beziet

hier toe ook en Ix. Penning , die delen , uitgenomen d’ontbrekende Jaar-lette

ren, gelijk is. Op‘den X. Penning ziet de Beeldenis~ van Apollo , wederom op den

Oorlprong der Seleuken ; op dat Demetrius de Syriei's vermaande , dat hy haaren

natuurlijkcn Koning was , en verpligt wierden de_zijde van hem en fijner Soonen

te kielen tegen den Tyran Tryphon. Waarom hy hier ook noch volhai'd, fig lelven

_ GoD en OVERWINNAAR te noemen , als olhy fijn Vyand daar door verlchrikken

en verllaan wilde. De Jaar-letteren Е П P- hier op den Penning XI. _worden voor

leer opmerkelijk gehou en; beteekenendc het IS; Jaarder Seleuken: Op wel

ke tijd Demetrius een deel des Rijks , dat den Tyran ingenomen had , poogde

weder te krijgen. Alwaar ook de beginletter м. ziet op _de Marathenen ,

een wel bekend Volk in Phœnicien , welke in de getrouwigheid aan Demetrius

volharden , terwijl die van Antiochien en andere tegens hem oproerig waaren;

en aan de zijde van fijn Partie helden. О den хп. Penning komd Demetrius

{onder Baard te voorlchijn; vertoonende oor de Letteren Е IJP‘ dat hy die in ’t

laatí‘te van 't Jaar 187 afgeleid heeft. Zijnde delen van_de Tyriers geilagen , ter

gedagtenis der Weldaden die ly van fijn Broeder Antiochus ontlangen hadden,

Den XIII. Penning. dragende het Teeken van ’t |86 Jaar der Seleuken ,_ is weder

om van de Tyriers ellagen: ’t geenebewijll, dat hy voor dit Jaar met edood

en is; dewijlmen verhaald, dat hy nochtansin dele Stadt, dien hy volgens it Op

{сыт ,.aninimz AHMHTPior. 'rrr'.flsi». A2M. zin. voor een Schuil-plaats hield,

om-q'uam. ’t Geen ongetwij’lîeld op 't einde van ditjaar door bedrog fijner Vyan

denial gelehied zijn~ 2. i. Pto
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145'.‘ 168. 2. 1. Ptolomcus Evergetes de tweede van dien Naam, die andersook PHYSCON ge

_ noemd Word , regeerd na. lijn Broeder Philometors dood, alleenin Egipten ,'

overtreñ'ende alle ñjn Voorgangers in dertelmoedigheid.

ANTIocHUs de VI. Soon van Bala, overwind met hulpe van

Tiyphon , Demetrius, en neemd Antiochien in. Een fráajen Penning van hem

`

>

Z

'3

"JQVHZVH

ОХО

n

  

рт- gmt 5 ¿if betuigd genoeg, dat hy ook den Bynaam Gon , en ÈPIPHANÈS, Do»Edam , ge.

"ш'" ' ' ' voer heeft , en dat [eer waarfchijnelijk tot gedagtenis van AntiochusdeIV.

dien hy Groot-vader noemde. Naderhand is hy ook NICEPHORUS genoemd,

van wegen dat hy Demetrius in ’t |68 jaarderSeleuken overwonnen en ver

jaagd had. Gelijk het Opi'chriftdefes Pennings duidelijk aanwijli.

159. 144. 169. ‘3. z'. Demetrius behoud doorgaans de Regecring in eenige Steden van Syrien en thä

nicien.

jonathan niet fijn twee Soonen door lift van Tryphon gedood zijnde, werd Sii

l mon fijn Broeder tot Vorft en Hooge-prielter dei’ joden gefield , l Mach. 13:1.

17°. 4.. 1. DroDoTUs TRYPHON , fijn Wees-kind Antiochus aan een kant

geholpen hebbende 5 werd te Antiochien voor Koning uitgeroepen. Hoedani

 

  

    

-ŕ -<~

143.

gen Titel hy gefogt heeft te voeren' , wij'ít defen Penning aan 3 betoonende door

de Bynaam AUTOCRATOR , dat h ’t hoogíie {Гав in den Oorlog en Vrede had.

Den grooten Hoorn die hier aan en Helm ge egt fchijnd ; vertoond na d’oude

wijs , de {chrik dei' oude Helden ; en de Sterre daar beneffens , werd voor het gae

Woone merk-teelten der Stadt Aradus in Phœnicieh gehouden; alhoewel d_ilkwils

allee» de Be 'n-letters der Steden daar de Penningcn geflagen Waaren ‚ zijn gefteld geworcíln. Daar werden 'verfcheide Penningen van Tryphon gevonden ,

die alle verfcheide merken der Steden vertoonen. Als namelijk den Hoed der

Befcherm-Goden Casi-0R en PoLLUx , by de Tripolitanen. Den Overvloeds

hoorn by die van Antiochien te Ptolomais. De Scheeps-fìeve by де Sidoniers.

De Palm-tak by die van Laodicea бсс. .

142. 171. 5. 2. Simon Machabeus wind in dees tijd de Burgt te Jerufàlem ûormenderhand , eil

verloß de joden van het Jok der Heidcnen , volgens 1 Mach. I g. 8cc.

141. 172. 6. 3. Demetrius Nikator trekt op in Meden om tegen e Parthen te krijgen.

16o. 14o. i73. 7. 4.. _ __. _ ‘_

139 . 174. 5. I. Demetrius van de Parthen gevangen zijnde, neemd {ijn Broeder Antiochus , den

Oorlog tegens Tryphon aan.

138. 175. 2. ANTIoCHUs de VII. Demetrius Soters Soon, gemeenlijk Sr

137. 176. 3. DETES en Evenals-rias enoemd , regeerd alleen in Syrien, па dat Tryphon ge

161. 136. 177. 4. dood was. Onder wel erstijd den Raat der Joden gelukkig fcheen. Hoeveel Ге

kerheid en ligt де oude Penningen te mets aan de Hiílorien konnen geven , kan

eerllelijk delen van Antiochus Evergetes grondveûen : op den welken de Lette

ren АОР- het 174 aar der Scleuken aanwijfen; fiemmende t`eenemaal over

een met het Verhaa -fchrift 1 Mach. Ig: 1o. daar gefeid word : In het honderd en

„vier en t’feventiglte Jaar, is Antiocläis opgetrokken na het Land ñjner Vade

х „ген,

—`.
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„ren , en alle de Krijgsmagten quamen t’famen by hem , foo dat’erweínige by

„ Tryphon waaren &c. Het Opfchrift _daar boven IE- A 2- word op de Heilige

Угу—Над: Tyrus gepafl: , gelĳk in defe tĳd aan de Tyriers van Antiochus Everge—

tes toegeflaan was ‚ van wegen de byfondere hulpe in ’t begin fĳnes Koningrĳks

hem bewefen. Sedcrd wanneer dan ook de Tyriers defe haar Tijd-wortel der

Vryheid gerekend hebben. Waar uit Eufebius en andere konnen verbeterd wor

den , die defelv’e in’t 187 Jaar brengen ‚ na dat gemerrius Nikator binnen Tyrus

al gedood was; dewelke na die Stadt getrokken as om lig te befchermen door de

Godsdienfiigheid dcs Tempels,als Ju inus fegd. Soo dat daar uit niet alleen open

baar is , dat Tyru.c doe al een Vrye-vlugt- laatfe was ; (gelijkwe fulks ook op De‘

metrius Panningen , na fijn ontllakin uit arthen, hebben gezien) maar ook dat

dele Vryheid te Tyi'us met het eer e Jaarvan delen Antiochus Riyk. haaraan—

vang genomen heeft. Defcn п. Penning heeft d’Heer Patin gemeen gemaakt. En

alhoewel hy twijfl‘eld welken Antiochus hy moet toegekend worden ; foo noemd

Porphyrius nochtans by Eufebius, Antiochus de Broeder Van Demetrius , ten reg

ten EVERGETES ; welke Jofephus , SOTER en EUSEBES noemd. Doch de Penningen

maaken alleen van de By-naam EVERGETES gewag. De meel’re Schrijvers noemen

hem SIDETES; om dat hy (ее: tot de Jagt genegen was: want SID beteekend

in de Phccnicifche Taal ‘Îaagén; hoedanìgen naaimals minder Cierlijk, geheel niet

op de Penningen gevonden word. De Overwjnninge gaande met een Kroone

en Palm-tak in de hand , ziet ongetwijfl‘eld op de Overwinning tegen Tryphon.

Den Penning III. vertoond een Egi tifche Lotus-Bloem , in de gelijkheid van

een Heulbol , uit welke de Bloem ‚ e Steel en de Vrugt voortkomen; waar оп—

дег Kooren-airen uitlpatten : zijnde de gewoone Teekenen van de vrugtbaar

heid des Lands , gelijk fulks veelfinds op de Egiptifche , Mauritaanfche en Cici—

liaanfche Penningen gevonden werd. De Tal-letteren E O_I’ beteekenen hier

het 176 jaar des Rijks , en het derde van ’t Antiochus Regeermg. En men Ziet'cr

meer

——-———-—_
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§63.
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135.

134..

13;.

132.

131.

13o.

119.

Iz S.

 
 'on.

178.

I79

184.

185.

  

meer met dele Beeldnis; doch in verlcheide _laaren des Rijks geflagcn : gelijk

hier den Penning VIII; ook aanwijfl in ’t _jaar ISz gellagen te zijn. Delen 1v.

Peiinin is wederom van de Tyriersgellagen: bevelligende, als voorcn, de
vryheidg haarer Stadt door de Letteren 15- A2- boven in den eerllen Penning

aangewelen. VDaar de Tal-letteren HOP- het 178 jaar des Rijks, en de Galey ,

het Waar-teeken der Tyriers te kennen geven. Den v. Penning lchijnd ons aan

te wijlen, dat gelijk de Sidoniers, Demetrius Nikator als wettig Koning van

Syrien, altijd geti'ouwelijk tegen Tryphon aanhingen, als boven over haaren

Penning geleid is; alí'oo hebben delelve ook nietgeweigerd, ligaan delen lijn

Broeder Antiochus Evergetes Regeering t’onderwerpen , na dat hy den Tyran

gedood en ’t Koningrijk ingenomen had; daar van het Oplchrift deles Pennings

ANTiocHUS DE KoNING, getuigenis draagd : lgelijk de Tal-letteren 9.0 Р. ter

zijden lijn hoofd, het 179 _ aar des Rijks, en ’tlesde lijner Kegeering aanwij

len. Diergelijke voorbeeld ier ook van де Tyriei's , op den Penning vI. gelien

word , in het 1 So jaar des Rijks gellagen. Den Arend komd hier wederom loo

danig als het Teeken van Egipten te voorlchijn , als wy die te vooren in де Ту—

rilche Penningen van Alexander The'opator en Demetrius Nikator. ter eeren

van de Gemahnne Cleopatra , om de lìgiptilche Stam te gedenken , hebben ge

zien: als dooi welker hulpe ly het Koningrijk van Syrieningenomen hadden:

lulks dat l nu met Antiochus haar Mans Broedergetrouwd zijnde, lchoon hy

noch leef` e , het billik lcheen , dat den Arend hier wederom te voorlchijn

quam, ter eeren van den nieuwen Bruidegom. Den Penning vII. volgens de

Lettren А П Р. in ’t 18 1 _jaar des Rijks gellagen; vertoond Minerva als de Voor

lìanderelle des Oorlogs; dragende d’Overwinn'ing op de hand: lpeleiide op den.

Oorlog. welke Antiochus gelukkig tegen Tryphon en de joden gevoerdhad;

en nu lig ook in dit jaar gereed hield, om tegen Phraätes de Koning der Par

then , door de befiuuring'deler Godinne , d’Overwinninge te verkrijgen. En geen

wonder : want nadien de Syrilche Koningen haar af-komll van de Macedoniers

haalcn , daar Minerva boven andere Goden gediend wierd; en van den Grooten

Alexander met Tempelen begiftigd was; zietdaarom roept Antiochus delclve

Godinne ook aan , als Behouderelfe van ñjn Krijgsmagt tegen Phraa'tes: hy lleldfc

in ñjn Vaandelen en llaatle op ñjne Penningen.

5. In ’t begin van dit jaar wierd Simon in een Maaltijd van Abubus gedood, en lijn

6. Soon johannes Hirkanus volgde hem , 1 Mach. 16: 15', 16. met welke het eerlle

Boek der Machabeen eindigd. En nemen lommige delen voor Johannes Hirka

nus , die Nikator uit het Rijk verdreven heeft; en jolephus voor een Prophecter

kend: en hoe delen binnen _lerulalem van Sidetes op ’t Loofhutten-Feell: bele

gerd wierd , is op lijn plaatle aangewelen. _ j

7. Alrcitioehus trekt op tegen _de Parthen, om lijn Broeder Demetrius wederom te

П) en. ‚

8. In dees tijd lend Phraätes Koning der Parthen j den gevangen Demetrius Nikator

Weder na Syrien.

1. Antiochus word in den lirijd tegen Arlaces by de Parthen omgebragt j en den ont

llagen DEMETRIUS NIKAToR regeerd wederom in Syrien. _

2. johannes Hirkanus Soon van Simon Machabeus, verfloord den Tempelder Sa->

maritanen te Gerazim , en lehud tot wraak van lijg Vaders dood, het _lok der

Joden meer en meer af, als Jeremías voorlegd had, kap. 24: 6. loo darle rooter

als haare Vaderen wierden, Deut. 30: 7. enkap. 371:15. 't Gene lederd eletijd

tot op de komlle van den Mellias heeft lland gehouden. Haare Volk» lantingen

uitlettende verre buiten Paleltinen, in Alia, Africa, de Middellan lche Zee ,

Griekenland, Italien, Spaanjen en Egipten. Onder hem is ook een groot Op

roer tullchen de Pharizeen en Sadduceen ontltaan , dien hy ltllde. Gelijk ook

door lijn toedoen de Edomiten tot het jode -genootlchap gebragt zijn,

3.1.ALEXANDER de II. ZEBINNA bygenaamd, de Soon van An

4.. 2. tiochus Evergetes , werd van die van Antiochien, door toedoen van _Ptolo

meus Ph lcon Koning van Egi ten , tot Koning gemaakt , tegens Demetrius Nikator. l¿Inder de Penningen ie van delen Alexander gevonden worden , is de

len eerlìen van groote nuttigheid ontrent de Tijd-rekening der Syrilche Komri

gen te agten : vertoonende door de Letteren Á ПР. het 184. Iaarder Seleuken':

en datle waarlijk tot Alexander dell. n_u aangekant tegen Demetrius Nakator ,

behoord : en dienvolgende ook bewile datdelen Tyran in dit jaar van de rebel`

lige Syriers voor Koning verklaard is : gelijkmen hein hier tot bewijs en erken

tenis der laake ook met den Koninglijken Haitband ziet. Den Bacchus op de aver

regtle zijde met een Staf die met Wijngaard-tanken ofKlim-bladen omwonden

is, geeft niet alleen te kennen hoe leer de Koningen van Syrien delen God eet

den; maar doet ons ook gedenken aan het Feelì dat de Syriers tereeren van

Bacchus gewoon waaren te houden : als op welk wy a. Mach. 6: 7. aangeteekend

vinden , dat Antiochus Epiphanes den Jodendwong inet Klimmer-kranlle'n , als

in een Ommegang delen God ter eeren, om-te-loopen. Gelijk dan ook delelvc

Wijn-God op delen tweedcn Penning eân-Jaarlaater gellagen, voorkomd. bep

X 2 "Í
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beide zietmen hem met een Een-ge‘oorde Schenk-kan in de hand ; hoedanigen

Vat volgens Athenaîus, in den dienlt van Bacchus voornamelijk gebruikt wierd.

Den их. Penning met den zittenden jupiter , {chijnd van de Damal'ceners gefla

gen in ’t r S 6 laat des Rijks, ter eeren van Alexanders Overwinningc tegens De

metrius Nikator : wantjíy {chijnd geflagen als de flag tufl‘chen hun beiden ontrent

Damafcus voorgevallen is; daar Demetrius verjaagd, en Alexander van de Dama

fceners voor Koning uitgeroepen wierd. Inde twee volgende Penningen Iv. en v.

zietmen Alexander met de Straal-kroon praalen , het hoogfle Cieraad derS 

rifche Konin en: d’eene met een Pallas, d’andere met een dobbele Overvloe s

hoorn op ’t uggefìuk. De Letter E. op de Penning Iv. geeft de Stadt EMISA

’ te kennen , gelegen aan den Libanus ontrent Damafcus , alwaar Porphyrius

verhaald dat de ltrijd defer Koningen gefchied is. De Pallas fchijnd als Voor

Íianderefïe des Oorlogs hier vertoond . om te elooven , dat Alexander door haare

hulpe, Demetrius overwonnen hadde. De do bele Hoorn van Overvloed wil niet

anders dan de gulle meenigte aller dingen onder Alexanders Regeer-tijd , aan

wijlen. En dat de Tyriers ook defe Godinne met de grootlte eere gediend heb

ben , is boven over de Penningen van Antiochus Evergeres, ofde VII. van died

naam , aangemerkt. De Begin-letteren A11 op den v. Penning beteekenen de

Apamenfen, die na de Antiochienfers van Demetrius afvielen. Den Penning

vx. vertoond wederom een dobbele Overvloeds-hoorn , doch anders van onder

faamen gewron en. Aan welke Begin-letteren E A. de Samofaten te kennen

zijn; namelijk e Hooftfiadt van Comagenen, daar defen Penning gellagcn is;

en de Kooren-air tot een Waar-teeken voerde; gelijk hier ondergezien word.

Nu Шеи ons fekerlijk noch indagti , datwy Bacchus foo even op twee Pennin en

van Alexander gezien hebben, en tlcrhalven dc moeite waard, datw hier ook деп

(elven Koning als eenen tweeden Bacchus op den Penning VII.- we Cierlijk met

een Krans van Klim-bladen om ’t hoofd , verbeeld'zien. Het Ruggeñuk wil de

Godinne Ifis vertoonen ‚ met een Roer-(padel en Hooren van Overvloed; dra

gende een Schepel ofKooien-maat op ’t hoofd: hoedanig Oliris , de Soon ofde

roeder of Man van Iris plagt te dragen. Maar nadien Olitisby Herodoot , de

felve met Bacchus is; foo en Ш geen wonder , dat de Damafceners aan d’eene

zijde Bacchus , aan d’ander zijde Ifis verbeeld hebben. By Macrobius en Servius

is Ifis de Aarde ofde Natuure der dingen. Oíiris by Plutarchus de Sonne: de Aar

de leid onder de Sonne, en derhalven is aan Ifis de Sche’pel te gelijk met den

Hoorn ge even , als het Merk-teelten der Vrugten en den overvloed derfelve.

Ook voerâfe de Кон-Граде! ‚ om datfe ’r сете gebruik daar van gehad heeft ,f

na datfe de сете uit-vindßer der Zeilen aan de Schepen geworden was. De Pen

ningen met dufdanige uitgekapte Tand-boorden, fchijnen Zaag-penningen ge¢

noemd te zijn ; hoedanige de Silvere te mets plagten gemaakt te worden , tegen

‘t vervalfchen offchroojen. en de Koopere,Cieraads-ha.lve. Doch de Pennin -ver

klaardets zijn over defe haar maakfel en herkomlì nog geheel onfeker en ver egon.l

Voorts heeft den Penning VIII. den Verklaar-ders ook genoeg verfet gemaakt :

want of wel het Grieks Opfchrift de gewoonelijke Titel van A exander de II. is;

foo blijven doch de overige Phcenicifche Letteren in het duil'ter bedommeld.

En nadienfe onfes agtens op de eigenfchap des Beelds zien , foo blijft het deswe

gen ook onfeker , tot welk een Godheid men 't felve t’huis te brengen heeft. Den

Drie-Tand en ruige Baard ,- foude ons wel om Neptunus doen denken; doch hy

en pleegd nooit gemutít , noch gerokt ofgekleed te voorfchjjn te komen : waar

om eenige giffen , dat het een ander van de Syrifche Goden IS ‚ van welkmen een

oed aantal by de Schrijvers aangeteekend vind; die ons fekerlljk elders in de'

Ëand {ullcn vallen. _ j

3. Demetrius van Alexander Zebinna overwonnen 3 werd korts daar na te gelijk met

fijn oudñe Soon SELEUKUS de V. gedood.En’t Rijk van Syrien is wederom aanAn

tiochus Gryphus gekomen. Het Tronic-beeld van Seleukuswerd niet gevonden‘

4. r. Cleopatra de Gemalinne van Demetrius, maakt haaren _jongfìen Soon Anno.

5.1.- CHUS de VIII. mede-genoot van ’t Vaderlijk Koningnjk; en kant hem tegens

Alexander. Men zietfe tot beveltigi ng hier van ook op de Penningen ; gelijkwe

onder die van haar Soon beneden vertoonen. .

6. 3. Prolomeus Phyfcon ofEver etes, fend ter liefde van lijn Sufler Cleopatra , eenige

hulp-troepen aan fijn Nee AntiochuS. ..

4.. ANTrocHUs de VIII. gemeenhjk GRYPHUS , en op de meelle

Penningen, EPIPHANES bygenaamd , regeerd na de dood van Alexander. ’t Gene

wy boven van Cleopatra defen _Antiochus Moeder hebben aangetcekend, be

veiligd waarlijk defen Eerílen Penning; .alwaar de twee faamgevoegde hoofden

en dobbel Opfchrift , Cleopatra met haar jonglte Soon Antlochus de VIII. _({om

tijds ook Gryphus genaamd) vettoonen ; en niet Antlochus Evergetes ofSidetes

haaren Bloedvriend en Egte Man , als {ommige qualijk hebben eoordeeld :

want fulks bewijfen hier de Getal-letteren = И P~d1e het I 87 Jaar der eleuken be

teekenen. In welke tijd Cleopatra , rafende om felfs te heerfchen , haaren Man

190.

Demetrius, die overwonnen en vlugtig was, ~heeft laaten dooden: Ja Льеж

rer
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 hier op ‚ als ofi'e door def'e daad in het doodflaan onderwefen was , ook Seleukus

haaren oudílen Soon met haar eigen hand gedood, en defen Soon tot Koning

gelleld heeft , op dat hy met haar heerfchte. Waarom defen Penning hein ook

met den Koninglijken Hair-band vertoond: en fchoon haar Tronic-beeld op

den Penning de eerlle plaats bekleed, foo werd egterhaai' Soons Naam op d’an—

der zijde als Koning voor-aan gelleld. Gelijk ook den Arend als het Tceken van

Egipten , bewijs fchijnd te‘geven ‚ van de geheele magt der Regeering die doe

byhaar was. Den Penning п. met de Tal-letteren H n P. eteekend; bewijll het

188 Jaar des Rijks, in welk Antiochus het Koningrijk Ë‘yrien’. van Alexander

poogde weder te krijgen'. En ’t geen opmerkelijkis, is dit , datmen Wel Antio

chus Tronic-beeld hier alleenig fonder lijnMOederziet; doch geeníinds fonder

haaren Naame o d'andcr zijde; op dat bleek dat het hoogíle Gebied by haar

was. De Lotus- 'loem met de_Kooren-airen hebben wy boven verklaard een

Teeken van Overvloed te zijn: gelijk ongetwijfl‘eld de wafi‘ende Maan daarom

'der op fekere Stadt ziet. Den Penning III. vertoond dcfelve Beeldnis; doch de

Letteren 9HP geven het |89. Jaardes Rijks te kennen. Hoedanigen byl'ettin

der Jaaren en By-naamen defen Antiochus for vuldigerdan Alexander fchijn

‘waargenomen te hebben; De Letteren qP. o efen Penning Iv. en ’t gewoon.

lijk Opfehrift van Antiochus wederom met ijn Moeder Cleopatra, geven te

kennen , dati'e in ’t 19o Jaar des Rijks geílagen is. q. is hier de Ko pa der Ou—

den, beteekenende het getal van no. welke de Latinen tuffchen de en R. ge

plaatíl hebben. Doch de laatere Grieken hebben voor de Getal—letter q. de 2. ge—

ileld; Den Nagt-Uil op de nederleggende Wijn-kan met twee Ooren, ver—

toond wel het Waar-teeken der Atheners: maar hier heeftfe Antiochus op fijn

Penning vertoond ter gedagtenis der Stadt Athenen , in welke hem fijn Moeder

een wijle hadde ter Hooge—l‘choolbeíleed. Dusvertoond den Uilde eh-:iligdc

Vogel van Minerva, die als de Befcherm-Godinne van Athenen, al aar haaren

Tempel hadde: gelijk de nederliggende Wijn-kruik ziet op de kolìelijke en

koniì-aardige Vaten, die te Athenen eerl’l uit-gevonden en feer fraai gemaakt

wierden; Men fegd dat defen Penning ook gezien word met twee Hoeden bene

den aan , diemen voor de Waar-teekenen van Caftoren Pollux houd ; welke by na.

in alle Zee Steden ge-eerd wierden ‚ om datfe de Zeen en Winden ftilden; hoe

dani en Godheid voornamelijk Tri olis een Stadrin thnicien gee'erd wierd,

als e Penningen uitwijfen. Gelijk nook het Reis- fchip daar Paulus mede van

Alexandrien vertrok, het Teeken van defe Befcherm-Goden droeg, Aó‘tor. 2.8: и.

Ор den Penning v; komd Cleopatra met haren Soon Antiochus niet alleen weder

om te voorfchijn; maar het hoovaardig Opfchrift, De KONINGIN CLiîor'ArR/I

GODINNE , toond de gro'otfie fugt om te regeeren'; gelijk {y ook de eenigl‘te is die

delen By—naam onder de Syril'che Koninginnen aangenomen heeft; Vertoonende

то elijk hierom de Overwinninge als een Godinne; hoedanig men van ouds

gevieugeld heeft afgebeeld ; als ig {poedende van den Hemel neder te komen , ’

tot den genen diefe met Oveivinningewild bekroonen. De Sterre houdmen te

beteekenen ‚ dat den Penning te Anuochienäflagen is ‚ namelijk tot gedagte

nis van de Overwinninge, welke Antiochus VIII. door hulp van Prolomeus

Philometor ofPh fcon ‚ op Alexander de II. bekomen hadde. Hier in de Tijd--A

Tafel op ’t Jaar es Rijks 189aangeteekend. Hoedanigen Overwinninge Ale

xander niet konnende verdra en ‚ heeft hem felven met Fenijn omgebragt‘ Den

Pennin vi, is defelve met en lv. alleen wijfen de Letteren qu. het 191 Jaar

des Rij 5 aan. En het Opfchrift der Konin inne Cleopatra vermaand , datfc

niet voor het einde of uitgang defes Jaars el orven is. ’t Gene door den vol en

den Penning vii. fchijnd beve i dte wor n, als welke door de Letteren qp.'

ons leeren , datfe in 't 191. Jaar es Rijks geilagen is ; namelijk na dat Antiochus

nu fijn Moeder Cleopatra door ’t Fenijn _datfe voor hem bereidhad, _felfshad

doen omkomen; terwier bedroefd en nijdi over Antiochus Overwinninge ,

meende dat haar Glorie hier door benevel wierd. Voerende Antiochus nu

den By-naam EPIPHANES op defen Penning. Waar uit Porphyn'usrnoet verbe

terd worden , welke de Alleen-heerfching van Antiochus de VIII. in ’t 19o Jaar

des Rijks aanteekend; daar wy op den voori en Penning klaar enoeg gezien

hebben , dat Cleopatra in ’t i9: Jaar noch in’t even was. Den A elaar meteen

Palm-tak op defen en den volgenden Pennin vIlI..da_arwy`t Ruggefiukalleerl

van vertoonen, is het gewoone Merk‘teeken er Egiptifchelâoningen ; hoeda

nig mìffchien Antiochus hier als een Teeken van ’t Moederlijkregt tot dir_Ko

ningrijk heeft willen aanhouden: ten zy dan dat hy fulks gedaan heeft terliefde

van fijn Gemalinne Tryphœna.- Ptolomeus Evergetes Dochter. De Letteren Pq pi

of het 193 Jaar ‚ wijfen klaar genoeg datfe een Jaar na den voorgaanden geilagen

is. Gelijk mede de Getal-letteren Aq?. op__den Penningix. het volgende |94.

La? des Rijks te kennen geven. Van welke ti dby de Schrijvers gefwegen word;

r ook de Begin-letteren A P. ARADUS , e Zeeîßadtin Phœnicien te kennen

geven. Het Teeken-beeld is een elouwerden jupiter, naakt en met een Son 1n

de regter en een Werp-Spies in e flinker hand , boven ’t hoofd een waffende

Maan. Hoedanige twee’Hemelfche Ligten het Jaar beteekenen : ф:byde Oude

X x 3 ~twee-_
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tWeederlei was.- het Natuurlijk jaar werd afgebeeld door de Sonnein jupiters

 hand ü als in wiens geweld de dagen en jaaren zijn: het andere door de Maan aan‘

gewefen ‚ is het Burgerlijke jaar; dienende om de Fecflen te vieren; Overheids

Ampten te bekleeden , en andere dingen te doen. Op alle welke Sinnebeeldige

beduidfelen ook in de Openbaring van Johannes fchijnd gefpeeld te worden.

Den Penning x. werd hier alleen bygebragt , om dat haar Tal-letteren E q Р. het

195 _jaar des Rijks beteekenen; welke Tijd by de oude Schrijvers geheel ledig

van Gefchiedeniífen gelaaten word. Even 'nier boven hebben wy jupiter op den

Ix. Penning naakt gezien; hier komd hy met defelve Waar-teekens op den Pen

ning XI. gekleed te voorfchijn‘, en met het felve Opfchrift, en blijk dat hy ook te

Aradus gelingen isi. Alleen geven de ш q p. het |97 jaar des Rijks te kennen. En

den Mantel der Godheid beteekend de vernieuwing des jaars ter tijd des Even‘

naars ‚ wanneer de Sonne in ’t Hemel-teeken van den Ram gaat. Dat defen Pen

ning xII. tot Antiochus de VIII. behoord , geeft lijnen gebochelden ofkrommen

Neus, en het Opfchrift EPIPHANES te kennen. Doch om dat de jaar-letteren

daar in ontbreken, weetmen niet {eker wanneer hy gellagen is. De Blixem

ilraal met Vleugelen ziet op derfelverfnelheid; en haar Beeldnisfelfs, volgens

de beteekenis op de Penningen van Antiochus Philopator, op de Seleuciers die

aan den uitloop van de Riviere Orontes woonden. Want dat hydefe meermaa

le'n heeft willen gedenken , fchijnd den volgenden Penning XIII. te grondvelten ,

die een Drie-voet vertoond; welk Waar-teeken op Apollo ziet, van wien Se

leukus den eerílîen Stigter van ’t Syrifche Koningrijk , fijn af—komfl rekende , en

Antiochus ‘ook ook uit die Stam gefproten was: gelijk het mede bedenkelijk ge

houden'word , offe niet door die van Antiochien, die in haar Voorßadt een ver

maarden Tempel van Apollo hadden,tereeren van Antiochus geflagenis. De Lou

werier-takken op de kruin van den Drie-voet , behooren tot het voori e Teeken ,

als WClkCl‘S Bo‘om , Apollo ter gedagtenis van Daphne geheiligdis. en meend

dat defen Pennin xiv~ te Rhoius , een Zee-ñadt in Syrien ontrent Seleucia aan

de uitval van de iviere Orontes , gellagen is. En d’Heer Vaillant fchijnd door

де Steene Vaten ofKannen’op defen Penning verbeeld ,in die gifïìng ook feer ge

{terkt te worden ; nadien ons Plinius leerd ‚ dat die van Rhoí‘us gewoon waaren

feet veel fraaje Aarde Vaten na Roomen te fenden. En gelijk wy boven op twee

Penningen hebben gezien , dat Antiochus den Uil zittende 0p een twee-oorige

Wijn-kan verbeeld heeft, ter gedagtenis van Athenen , daarmen voorgeeft de

ecrite Cierlijke Aarde Vaten gevonden te zijn; foo kan het gefchied zijn , dat de

fe Koning federd daar in Vermaak genomen hebbende , te Rho‘fus een Werk-huis

daar toe heeft laaten oprigten; hoedanigen beforg'ing de Inwoonders van die

Stadtindagtig zijnde, ook dufdanige Vaten tot fijner eere op hare Penningen heb-f

ben gebragt. Den Pennin xv. vertoond een dobbelen Hooren van Overvloed ;

die hier vooren 'tot een eeken van Vrugtbaarheid en Welvaard verklaard is;

alhoewelmen ligtelijk kan gelooven , dat dit het Waar-teeken van fekere Stadt

is. Die door ebrek van By-fchrift ons niet genoeg bekend is om fekerlijk aangeĳ

weten te wor en. ‚

‘g. De Koningin Cleopatra, Moeder van Antiochus de VIII. is ontrent den uitgang
van dit jaar door Fenijn geftorven.

6. Antiochus fijn Moeder Cleopatra omgebragt hebbende; regeerd nu: alleen; in ’t

7. Rijk , als uit lijnen Penning gezien is.¿

IZ. In dit of in ’t volgende jaar; is Antiochus de jonge; bevreefl voor de lagen van

fijn Broeder Antiochus de Koning, na Cyzicum gevlugt, waar van daanhyíe-A

derd CYchtNUS genoemdi5~ . ‚ ‚ _ .

II.‘ Ptolomeus Lathyrus met fijn Moeder Cleopatra, regeeren na Phyfconin E ip'

ten. Onder wien de joden een harden floot doorftaan , brengende 30000 aar

van in Ballingfchap’jammerlijk om; dwingende, behalven ’r fchenden en ont

maagden der Vrouwen en Dochteren , de Ouderen felfs haare Kinderen te Eten.

12. Ontrent defe tijd ontftonden by gebrek van Propheten , eenige Seâen onder de jo

den op ; namelijk de Pharizeen ‚ Sadduceen en Eileen. Doch andere Rellen d’o`p~_

komfl derfelve ontrent no Jaren voor Chriltus. . ‚ „ l _ ‘ .

13. 1. ANTIOCHUS CY zicENUs (anders de IX. doch op de Pennin-I

en PHILOPATOR genoemd) d’halve Broeder van Gryphus van ’s‘Moederzij‘

де , neemd in dees tijd na veele Oorlogen om ’t Rijk tegen fijn Broeder, een

deel van Syrien in. Darmen het begin van defen Antiochus Re eering, als

Koning van Syrien , met regt in dit jaar brengd , bew'ljůklaarlijk defen eer

fien Penning door de Letteren е q p. die het 199 jaar des leks te kennen e

ven. Voerende daar op den doorlugtigen By-naam PHILoPAToR. Doch at

hy anders emeenlijk CYchENus enoemd is , heeft ‚ gelijkwe aangeteekend

hebben , ijn oorfprong genomen at hy in de Stadt Cyzicum opgevoed is. De

Donder-kraal beteekend dat defen Penning van de Seleucers, `die aan den

uitval van den Охоте: woonden , gellagen is: Op den Penning п. vor? île

. e ve .
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felve Pallas als Voor—flandercfi'e des Oorlogs gezien , die wy op dienvan fijn
lVader-Evergetes gevonden hebben. De voor-letter А. fchijnd op Antiochien

te zien , daarfe in ’t begin defes Konings Regeering geilagen is, als diealtijd

op Philopators zijde helde. Gelijk dan hier den Penning III. met de Palm-dra

gende Pallas, door‘de Begin’letter H. wilaanwijfen , datfc van de Heliopo

litanen , ontrent den Libanon woonende , ter gedagtenis van Antiochus Over

Winninge tegen fijn Broeder , geilagen is. Antiochus (elfs zietmen hier on

gebaar ,doch met de Straal-kroon na de wijfe van fommifre voorige Koningen

gecierd. Maar in de twee voorige werd hy d’alder-eeríïc onder de Koningen

van Syrien met een ruig-bewaffen Kin gezien: als mede {oo in den volgen

den Penning т. Het Ruggefluk meendmen dat Bacchus wil vertoonen , van

welkers byfondere eer-bewijfing en dienû by de Koningen van Syrien gebrui

kelijk : als mede vande Een-ooiige Wijn-kan, wy boven,over de Panningen van

Alexander dell. op het 1 84. Jaar des Rijks ‚ genoeg gefcid hebben. De Begin

letter E. ziet op Emifa een groote Binnelandfche Stadt in Phœnicien omtrent

den Libanon , foo Ammianus Marcellinus aantcekend. En nadien Jupiter

feer gemeen’op de Syrifche Penningen gezien word, en in шеей alle Steden

van Syrien ge-eerd wierd; vald het {waar te raden ‚ aan welke Stadt delen

v. Penning toc te paiTcn is. _

I4.. 2. Alexander de Broeder van Ptolomeus Lathyrus, word van Cleopatra Koning

van Cyprus gemaakt. . ‘

i ç. g. Gryphus van fijn Broeder Cyzicenus overwonnen , Vlugt na Afpenda in Lycien.

16. 4. Gryplius _van Afpenda Wedergekeerd zijnde, neemd Syrien , Cocle—fyrien en Pharä

nieren in.

1 7. 5. Hirkanus de Vorfi of Prins der Joden verftoord in dit jaar Samaria.

1 8. 6. In dees tijd kregen de Seleucienfers’t Gebied in handen.

19. 7.

zo. 8.

196. 2.07. ’ 2. i. 9. Hirkanus fierfc en fijn Soon Ariflobulus, een Bloed-dorßig menfch , volgd hem ‚

en fet fig felf's niet alleen als de eerlle onder de Afmoneen de Kroon op ; maar

is ook de eerfle Koning der Joden, federd de wederkeering uit Babel. Doch

het Prieflerdom {сыта al van judas Machabeus tijden ‚ aan defclve geweelì te

zijn. Hy Ftierfwel fijn eige , maar egter een rampzalige dood.

105'.: 103“` 22.10. Alexander annœus word van Salome, de Gemaalin van Arifiobulus , na.

1 fijn dood in defi‘elfs"plaatfe депеш. Die om het verwijt fijner gevangen

' A(chap

\___—
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fchap onder fijn Broeder Arifiobulus , Soo voorname Joden laat ktuifiigen;

23. п. Sederd defe tijd quamen de Afcalonitersaan de Regeering.

2. - lz.

2: . Ig'.

ze. 14.. „ _ ‚

27. к. Alexander word van Cleopatra Koning vali Egipten verklaard , als Lathyrus verz'

28. 16. .jaagd wast

2.9. x7. »
Gryphus komd na veele Oorlogenv tegen fijn Broederl Cyzicenus l door de lagen

van Herodianus om den hals'.  " _ '

3o. 1. SBLEUKUS de VI. bygenaamd EPIPHANES, regeerd na fijn

Vader Gryphus dood , in een groot gedeelte van Syrien.4 Dat defenSeleukus

 

 

  

 
 

о

  

 

96.

95'

2.17.

218

niet alleen den By-naam EPIPHANES tot gedagtenis fîjns Vadersaangenomen ;

maar ook NIKAToR tot een Gedenkfteeken fijner Overwinningen van fijn

Vaders Broeder, heeft willen genoemd zijn; Werd door het Opfchrift defes

eerfien Pennings bevefii d, De Begin-letter A. ziet opdie van Antiochien;

als mede het Beeld van pollo , die feer dikmaals op haare Penningen gezien

Word , als die byfonderlijk onder hen ge-eerd wierd. Gelijk den Penning п. met

het {elve Opfchrift om geen andere reden met den _Drie-voet en de Louwerier

op deffelfs Boord gezien word ; als om d`e Eer-bewi fing van Apollo , die te An

tiochien gefchiede , lte vertoonen ; gelijkwelover e Penningen van fijn Vader

hebben aangeteekend. Den III. Penning werd Waarlijk van Triftan en Patin ,

onvoorfigtig aan Seleukus Nikator den eerfien Stigter van ’t Syrifche Koning

rijk ‚ toege-eigend; doch Spanheem heeft met meerder waarfehijnelijkheid

hem tot een van Seleukus Navolgers betrokken; oordeelende dat fulks het

0pfchrift, door de tuffchemfettin des By-naanis EPIPHANES, genoe faam

openbaar maakte. Dus afien wy icm dan defen toe, en gelooven, at de

Overwinning-dragende lgallas , hier wil aanduiden ‚ datfe t’eenemaalbehoord

CYchENUS genoemd word) behaald hee ft.

a.. Seleukus regeerd alleen , na dat Antiochns Cyzicenus gedood was.

1. ANTIOCHUS de X. bygenaamd Епзнвнз of Pius en PHILO

PATOR ,'regeerd in Syrien na dat Seleukusaan-een kant gemaakt was, Dar by

beide defe Ву—паатеп (fomtijds gefcheiden, fomtijds te faamen gevoegd) ge

dragen heef't, betuigen defe drie Penningen.l Op den eerfien fchijnd hy alleen

den By~naam EUsEßEs of Pius te dragen van wegen de vroomigheid tegen fijn

Moeder. En het Overwinning-beeldeken draagd де gedagtenis fijner 'Legen--y

praling over fijn Neef SELEUKUS de IV. EPIPHANES NxKA'roR bygenoemd;

dien hy in eenen flag heel Syrien uitboende. Doch op den Penning II. heeft Ап—

tiochus den Bjr-naam PHILoPAToR tot fijn voorigen Eer-titel toegevoegd,

ongetwijfïeld ter liefde van fijn Vader Antiochus de IX. van wien jol'ephus ver

haald, dat hy van Seleukus Epiphanes Nikator gevangen en gedoodis. Den

Ijupiter in defe gefialte op ’t Ruggeftuk zittende, komd als het gewoone Zin-tee~

en der Seleuken opde Penningen voor, alswe nu al meermalen hebben gezien.

Dc twee Sterren op de Hoeden of Helmetten op ’t Ruggeftuk van defen ш.

Penning , zien op Cafior en Pollux; by de Oude , Broederrmfr Hoeden genoemd.

‚ Men

f

tot de Overwinninge die Seleukus de VI. tegen Antioehus Philopator (die СОК  
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Men meend dat defelve de Tripoliwien aan de thnicil'che Zee Q jgellag'en

is , rer tijd dat Antiochus volgens jol'e hus ‚ te Aradus aan uam : want Tri

lis is een Volk- lanting van Aradus ‚ ie het ook altijd met bufebes gehouden

eeft. Waarom an nier fonder reden de Hoeden van Callor en Pollux ‚ dar haar

eigen Waar-:ecken was , op defen Penning gella enis :gelijkmen ook de hoof

den van Callor en Pollux , ofhaare Helmen met ce1-ren gecierd , op verleheide

Penningen der Roomfe Kcifers me: her Opfchrif: TRrPoLITizN нелады. vind.

94. up, ‘z. i.AN’rxocHUs de XI. de Broeder van Seleukus, neemd de Ko.

93.

 

220.

 

a.. nihglijke Hoofd-band aan ; en word vanAntiochus Pius gedood. Sijn Penning
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die ’ hier verzoenen word voor leer fraai gehouden ; en hy werd door de rĳk“

heid es Opfchrifts van de andere Antiochull'en enoe faam onderl'cheiden, om

te bekennen , dat hy tot Antiochus de XI. van ien aam ‚ en de tweede Soon
van Antiochus Epiphanes behoord; want alhoewel hy den By-naarn EMPHA-I

NES ‚ _even als lijn Broeder Seleukus tot gedagtenis lijns Vaders behouden heeft ;

alfoo heeft hy, om met lijn Vader noch met andere van dien By-naarn vermengd

te werden, den Naam PHILADELPHUS daar bygevoe d; en dat van wegen de

byfondere liefde te en lijnen Broeder Philippus: als e welke in eene geboor

. te met hem ter eereld gekomen , en haare Krijgsmag: tegen Antiochus

Eufebes ofPius te faamen gevoegd hadden. De Begin-letter Ф. roond dat den

Penning te Philadelphen in Cœle-l'ynen geflagenis.

3. Na Antioehus de XI. volgd aanlìond'slijn Broeder PHILIPPUs ,
de derde Soon van Gryphus, шевелите! EPI‘PHANBS Ршъшывниз. Ui: deV

  

_Yy Pene
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(ёж: Pennin en die van defen Philippus te bekomen zijn ‚ 1есгдтеп dat hy den By

als Goltzius heeft meenen wel bekend te maaken. De Begin-letteren A N. fel :ij

nen te leeren , dat defen Penning te Antiochien gellagen is; ter tijd dat Phi lip

pus, Antiochus Eufcbes of Pius geflagen en op de vlugtna Parthen gedre ven

adde , wanneer Antiochien van hem ingenomen was.

172. 92. их. 4..;.1.1)Емвткшз де III. de vierde Soon van Gryphus, byge

 

  

 
  

 

j naamd PHrLoMEToR EvERoETES KALLINICUS, word door guniìe van La

thyrus, Koning te Damafcus gemaakt. De Heer Spanheem heeft defen P en

:mzn 

AIMHTPIOY

фмомпты’о:

ning van Demetrius met dufdanigen вешаете Bynaaming gemeen ge

maakt. En daar werd by fommige getwijfeld, tot welken Koning Deme

trius hy waarlijk behoord. Daar werden in de Volgreeks»` der Seleuken {cker

lijk drie Koningen, met den naam DEMETRIUS gevonden: d`eerlie, alswc

giezien hebben , bygenaamd SOTER, daar na fijn Soon NIKATOR; en den

erden, namelijk defen Soon van GRYPHUS, werd volgens Jofephus en

Appianus gemeenlijk EUKAIRUS bygenoemd; doch om dat mogelijk die

beide Toe-naamen van Vader en Soon , GRYPHUS en EUKAIRUS t’eenemaal

oncierlijk zijn , vindmenfe niet op de Penningen gedagt. Alleen vertoond

onfen Penning hier deffelfsdoorlugtigebynaamen, DEMETRIUS PHILOME

TOR EVERGETES KALLINicus. hn overmids de Donder-ûraal het Waar

teeken van de Seleucenfers was, alswe meermaals vermaand hebben; foo

kan ’ton etwi'jŕ'feld gehouden worden ‚ dat defen Penning met foo veel door

lugtige y-naamen, Demetrius de III. ter eeren geflageri is , wanneerhy

van Ptolomeus Lathyrus, tot Koning van Damafcus opgetrokken was. Hy

{chi'nd PHILOMETOR bygenoemd te zijn, van wegen íijnbyfondere vromi -

heidontrent fijne Moeder. EVERGETES , dat is Goed-damier , op dat hy de goe —

willigheid der Volkeren verkreeg. En KALLINICUS van wegen de Over

Winningen, foo die hy met lijn Broeder' Philippus, tegen AntiochusPius,

als tegen Alexander Jannœus de Koning der joden bekomen heeft, вешк—

. we hier beneden aanteekenen.

9x. 2.22. 7.4.. z. Alexander Щи Moeder Cleopatra omgebragt hebbende, en de vlugt nemende ,

word Egi ten van Lathyrus weder ingenomen.

9o. 2223. 6. 5'. 3. Antiochus lgius van fijn Broeders Demetrius en Philippus overwonnen zijnde,

j vlugt na de Parthen. _ _

89. m4.. 7. 6. 4.. Dîrràetrius overwind Alexander jannœus, Soon van Hirkanus, de Koning der

o en. ~

173. 88. my. 8.7.5'. AntiochusPius'van de Parthen wedergekeerd, verkrijgd wederonihet Ko

ningrijk dat Philippus ingenomen had e. -

37, „6. l 9. 8. l. Als Demetrius van de Parthen gevangen was , regeerde fijn

86. n.7. lo. 9. z. Broeder Аытюснпз де XII. bygenaamd EPiPHANEs DroNYsUs, en Gry

` hus vijfde Soon , tot Damafcus. Gelijk ook de Damafceners hem de Cier

Ёрш By-naam EPIPHANES ter gedagtenis fijnes Vaders op d_efen haaren Pen

ning I. uit byfondere toegenegentheid gegeven hebben; die {oogrootis ge

шеей ‚ dat fy hem als een fienelijken Bacchus, DIONYSUS bygenoemd , en

kennelijk genoeg daarop verbeeld hebben. Aan welke benaarningl ook Jofe

phus aan ’t x11 I. Boek der Joodfche Oudheden , kap. 23. kennis draagd. Het

felve bevefiigd mede defen Penning п. op den welken Antiochus Dionyfus,

behalven de voorige Straal-kroon , felfs met een _Krans van Klim-bladen als

een tweeden Bacchus gezien word. Het Ruggeftuk vertoond een Olyphant ,

Welke een brandende Fakkel in de Snuit draagd; lioedanige Dieren en Fak

kel-ligten , tot het Feeft van Bacchus behooren. Gelijk oo_k d_e Klimmer

kranflen op fijn Feeß plagten gedra en te worden, als te zien isz Mach.6.

vers 7. Ook is Het Panther-dier on er de Syriers een feker Waar-teeken van

Bacchus geweefì; als het welke dien God tot een Reis-gefel toegevoegd en

eheiligd was; waar van defen Penning IILde getuigenis draagd. Doch of`de

ctteren ET A. die op defen en op meer Penningen van Antiochus Dionyfus

gc'

‘
А ` .

naam PIPHANES en PHILADELPHUS aangenomen heeft; en niet EVERGET 155,'
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gĳp?“ „Iz-mr ЁЖ? gevonden worden, zien dp de Stadt daar-fe' делаем zijn' ‚ ofte op de Jaaren

ре u" l ' 0" des Rijks, fulks blijft ons metveele twijñ'elagti . Den Penning Iv. behoord

wederom tot Bacchus , gelijk uit de roote ijn-kan foukonnen belloten

_worden. Alhoewel de Een- e-oorde int-kan ei entlijk Bacchus toekomd.‘

Doch de Oude hebben verfc eide Drink en Schink-vaten aan Bacchus ge

heiligd; namelijk de Pint-kan , en den hoo'gen Drink-pot ; de Drink-fchaal,

den Kop of Wijn-nap , en ook den Stoop; die fommige meenen ‚— dat by de

‘ Latijnen CANTHARUS enoemdis, na fekeren Pottebakker van dien Naam.

. Еп daar zijnder die in edenken houden , ofmen hier van daan een Drink

winkel by fommige Vlamingen niet CANTHINE enoemd heeft. `Hoedani

gen Wijn-pot dan hier ongetwijfeld Bacchus en efenKoning ter есть op

onfen Penning verbeeld kan zijn. Den Palm-tak daar nevenskomd’er als het

Waar-teeken der Stadt Apamea te voorfchijn ; waarvanwe meermaal gewag

hebben gemaakt. Op den Penning v. komd Apollo leunend op fijnen Drie

voet wcderom voor: aan welken , alswe gefegd hebben, de S rifche Ко—

ningen dikmaal op haar Penningen gedenken; om datfe roem en van Se»

leukus den I. en Stigter del'es Rijks , af-komfiig te zijn : als de welken Apollo

voor fijn oorfprong hield. Antiochus dan van de Damafceners DioNYSUS

toe cnaamd , volgd defelve hierin na o'p' fijrieti Penning; het zy dan om daar
lme e fijn oorfprong te kennen te geven; ofte om dat hy een en den felven

Apollo of Bacchus gelijk wefen wilde: want het blijkt uit Macrobius, dat

Apollo en Bacchus faamengevoegde Goden geweefi zijn; als dewelke de

Sonne en Bacchus voor een en defelve houd; Dat de Oude veelfinds Hoorens

'op de Helmen droegen, tot een fchrìk der Vyanden,is bekend en elders van ons

aangeteekend. En men ziet het hier Wederom in defen vI. Penning beveiligd:

want Antiochus hem te fijner tijd opgemaakt hebbende , om de Arabiers,

die Coele-fyrien dapper plaagden , uit te royen , heeft een Boks-hooren op

fijn Helmet gedragen , op dat hy fijne Vyanden verfchrikkelijk fcheen; waar

van hy de edagten‘is hierin defen fijnen Penning heeft willen bewaaren. Ge

lijk ook e Penning-verklaarden de' Letteren TPT- op den Helm gepaít

willen hebben. i

3 ç. 228. 1 i. to. Antiochus Dionyf'us werd van de Arabiers geflagen en felfs gedood , terwijl An

tlothus Pius en Philippus om het Rijk vegten.

174. j ‘ 84. 229. 12.1. De Syriers door de Oorlogen haarerKoningcn afgemat , geven het Rijk aa n TI

GRANES den Armener: die Magadat'esmet het Krijgsheirtot befcherming van

Syrien депеш ‚ еп twee Koningen verjaagd heeft.

83. 2 3 o. 13. 2. Airl'thChus Pius van Magadates verjaagd ‚ houdhem in Cilicien ofCommagenen

I l o

   

Y y 2. 14.3. Pto-v
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14. g.

li. 4.

16. 5'.

17. 6.

18.7.

19. 8.

2.0. 9.

10

II.

Ptolomeus Lathvrus gellorven zijnde , volgde hem lijn Dochter Cleopatra in ’t

Rijk; in wiens plaats aanflons , op ’t bevel van Sylla den Opper-gelaghebber ,

Alexander , de Soon van den voorigen Alexander, gelleld word,

Na Alexander jannœus dood , i'egeerd lijn Wijf Alexandra doorraad der Pha

rizeen in Judea te jerufalem , en Hirkanus dc oudlte Soon word tot Hooge

prieller verkoren.

Ontrent defe tijd meendmen dat Antiochus Pius gellorven is ; nalatende twee

Soonen , namelijk Antiochus en Seleukus, dien hy by SELENE gewonnen hadde :

l  

r._.z —— _fg- . l

12.

13.

14.

 

Van welke SELENE d’Heer Vaillant defe feet fraajen en raten Penning heeft gc

meen gemaakt: oordeelende datl'e niet in Syrien , maar in Egipten gellagen is ,

ter tijd datfe met Lathyrus haar Broeder en Egte Man, Koningin genaamd

wierd. Gelijk uit het Opfchri'ft, en den Arend, die het Waar-teelten der Е

giptil'che Koningen is, fchijnd afgenomen te moeten worden.

tg. TIGRANES de Koning van_ Armenien in ’t Syrifche Rijk geroe... 24.3.

pen , dood de Koninginne Selene , Gemalinne van Antiochus Pius. Wy bren

AONVJJIJ.

gen twee feet rare Panningen van Tigranes te voorfchijn; op welken eerñen

h alleen den Eer-naam van KONING voerd. Zijnde lijnen tamelijk hoogen

goed , ook met den Koninglijken Hair-band na de Armenifche wijfe omcm

geld ; een vercierfel dat Ь Plutarchus CYDARIM genoemd word ; fwemende den

Hoed anderfindsfeer na e hooge Тыквы der Parthen. De Vogelen diemen op

den (elven gemaald ziet , houden fommige met Spanheein voor Valken ; alhoe

wel ’t waarfchijnelijker Arenden zijn. Op den volgenden Penning zijnfe nagela

ten , en men ziet’er alleen de Sonne ; het Waar-teeken van Antiochien daai'fe

ellagen is. En alhoewel defen Penning het felve Ruggebeeld van den eerilen

äraagd; foo fchijnd nochtans het Opfchrift , TIGRANES DE KONING DER

KoNINGEN,niet eerílelijk van Tigranes, uit lijn eigen hoovaardige gedagte daar

o gebragt te zijn , dewijlfe al lang te vooren van Arfaces gebruikt , en van lijn

afkomelingen daar in a tcrvolgd was , na dat hy veele Koningen metden Oor

log belloken had: de ¿rouw inet het Toorenhulfel op ’t hoofd , zittende op

een Heuvel of Steenrots , beteekend den Befeherm-Godin der gemelde Stadt;

elijk veel Penningen, methet OpfchriftANTIoCHIA, beveiligen. Daar ook

de Palm-tak het ewoone Waar-teeken van Syrien ‚ en het Toorenhulfel , het

Zin-aanduidend ecken van een Groote Stadt , dat is Antiochien wil te kennen

geven. Waar toe dan ook defe Vrouw op een Heuvel ofRots zit , om de

Stands-gelegentheid derfelve Stadt af te fcliaduwen. Het Man-gelijke Beeld ,

dobberende in ’t Water, wil niet den Euphrat noch den Tiger-vloed, als de

Heer Spanheem en fommige meenen 5 ~maar de Rieviere Orontes , dieduit

en
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деп Libanon ontfpringende door Antiochien heen loopt, te kennen geven.

69, 24.4. 16. 1. Lukullus Oorloogd gelukkig tegen Tigranes, die Magadates

178. 68. 24S. j 17. 2. uit Syrien wederom ontbled: o_nder welke tijd _ANTIOCHUS de XllI. Soon

67. ‘1.46. 18, 3. van Antiochus Pius en Selene , die de laarfle Koning van Syrien was, (gemeen

i lijk ASIATICUS en CoMMAGENUs genoemd) het Koningrijk van Syrien poogd
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j j in te nemen. Gelijk hy ook op defen Penning den naam van KONING draagd;

‘ j pronkende met de fraajc By-naamen fijner Voor-vaderen , EPIPHANES Рнцо

мток en KALLINICUS. Op ’t Ruggefiuk zietmen de Schutswrouw der Stadt

Antiochien met een Palm-tak inde hand 5 en een Schepel ofKooren-maat als

een tweede ПЕК op 't hoofd, Gelijkmen ook oordeeld ‚ dat den Vrugt—hooren

in de flinker-arm den Overvloed aller dingen te kennen geeft, die te gelijk

verwagt wierd , met de herfielling van defen haaren wettigen Koning. Doch

diens Kijk met dat van Tigranes door de Roomfche Mogendheidhaafi een

einde nam.

Hirkanus regeerd na fijn Moeder Alexandraas doodin Judea, wanneer fijn Broe

der Ariûobulus van Pompejus overwonnen was: want hy trok Jerufalemin ,

betrat het Heiligdom , en voerde Aril‘tobulus weg , en (telde gemelde Hirkanus

tor Koning in fijn plaatfe. Onder welke laatflc overheerfchingvan Syrien, dc

_ Romeinfche Monarchie isbegonnen о geregt te worden.

66. 24,7. 4. Tjgranes verkrijgd Vrede van Pompeius e Groote, de Navolger van Lukullus. Hy

65. 248. 5. aat de Beheenehing van Syrien en Cappadocien af, en behoud Armenien.

179. 64.. 7.49. 6. POMPEJUS Overwmnaar van ’t Ool’ren, beroofd Antioehus Afiaticus van ’t Ko

ningrijk , fchoon hy fchuld bekende en om gunlìe bad: latendc hem alleen

Commagenen behouden. ‘

63. 250. 7. Het Koningrijk der Seleuken neemd een einde, en Syrien word van Pompejus

tot een PROVINCIE of overwonnen Landfcliap der Roomfche Mogendheid

gemaakt.

  

 
 

‘_ .Erwijlen dan Pompejus noch 1n Armenien tegen Tígranes be

Afig was, fond hy fijn Overíten Scaurus in Syrien, alwaar Ti

;granes ’t Gebied had aangenomen: daar hy van Ariflobultis

‚‚ %omgekogt wierd, om Aretas de Koning van Arabien, die fijn Demm

Broeder Hirkanus en Antipater te hulp ekomen was, ’t Land uit te boe

nen. Pompejus korts daar op na Dama cus komende, wierd de twiů-làa- en Агнъо

ke van Hirkanus en Aril’tobulus voor hem gebra t: die ook noch van

een derde uit het Gefantfchap des gemeenen Volks befwaard wierd 3 „im

verfoekende dat Pompejus haar wederom onder ’t gefag van een Hoo- (уедете:

gen—priefter wilde brengen 5 overmíds defe foort van nieuwe Koningen ,

de gedaante der Joodfche Republijk te gelijk met de Regeer‘wijfe al te om onder

feer na hun eigen Zin veranderd en omgekeerd hadden. Dit gefchil hield de

fchrandere Pompejus onge—oordeeld , en voor lig alleen, tot fijn aankom— (laan en ha

fie in Judea ; ссп Togt dien hy uit de toefland der faaken ‚ noodig agte Щ

niet heel lang uit te Rellen. Dus quam hy dan met een Leger na Ierul’a- кептЁев.

1cm; en de Stadt ligtvoerig ingenomen hebbende, ging hy naauwkeurig- никем:

heids—halve, tot binnen in het Heilighdom des Tempels, en viel met

eenige gunß Hirkanus toe , hem de Regecring en het Priefierdom ge- Шея;

vende; met beding dat hy Tribuit betalen en geenfinds den Koninglijken Рта“

Y. у 3 Eer. gefìcld.
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Eer-titel voeren fou. Daar op fmeet Pompejus de Muuren van Jerufalem

Ariñobu- ter neer 3 en voerde Arißobulus met fijne twee Soonen , Alexander en

ёж?“ Antigonus , neffens fijn twee Dochteren , in een opentlijke Zegellacie gevan

кроту: gelijk na Koomen. Hoedanigen onderwerping der Joodfche faaken aan

ветви defen Heidenfchen Rigter , de Wortel-oorfaak maggenoemd worden , dat

dejoden haare vryheid grootdeels quitgeworden , en onder ’tjok der Romei,

nen gebragt zijn 5 die ook federd in veler manieren alder-ecrfl over de

1mm,- `joden hebben beginnen te heerfchen: doch foo, dat Pompejus denjoden

тж? ¿C egter niet alle vryheid van eigen-heerfchappye benomenheeft. Gelijk ook

Iommige meenen , datJudca in defe overheerlehing , geenfinds door Pom e

очег 6; jus tot een PROVINCIE ofverwonnen Landfchap gemaakt is, dewijl hy geen

¿if? ш- PRESIDENT of Opper-bevelhebber daar over llelde; gelijk hy over Syrien

Ведите деде, дааг Craffus en Gabinius ingevoegd waaren: doch inJudea heeft hy

спада ’t Gebied aan Hirkanus bevolen ,'_die Hooge-priefter was , en, alswe teritond

feiden , een Koninglijke magt hadde , alhoewel fonder Titel. Doch dat Гот

een рю- mige hier vragen , waarom dan egter de Opper-bevelhebbers van Syrien, haar

akt im ook nu en dan met defaaken vanjudea bemoeid hebben ? Dien kanmen ant

woordemdat fulks waarfchijnelijk gekomen is door de on-eenigheden der ge
broeders uit de Affamonecn. _]a daar en ontbrekender geen die meenen , dat

¿2,1155 Judea eeril tien jaaren na Chriíli geboorte tot een Provincie gemaakt is ;

Bevelheb- als wanneer Archelaus de Soone van Herodes in Ballingfchap na Viennen

ägcvâgg in Vrankrijk verjaagd wierd. Want na dat Gabinius , Alexander de Soon

mcijudèa van Ariůobulus t’onder gebragt had , onderwierp hy het Burger-belluur der

Ь" Joden , noch veel meer aan de Roomfche Mogendheid 3 alhoewel hy haar

ведены 00k noch een forme van Eigen-regeering overliet: want hy bragt Hir

щксшш- kanus wederom na Jerufalem, {lelde hem over den Tempel, en deelde

gemäß Judea in vijf Gerigten 5 alswe teriìond fullen hooren. Еп gelijk de toe

„Меде- Rand defer regeering al een wijle tijd [tand hield, quam Hirkanus onder

дёсен dies allengskens wederom tot eenigen trap van íijn Oude waardigheid:

¿iii-32m c hebbende neffens het Hooge-prießerfchap, de Opperhoofdfchappye der

Joden in Judea: foo datfe niet foo feer en fchenen onder ’t Gebied der

Romeinen te Ilaan, als wel dat fy haare Bondgenooten geworden wa

ren ; en alfoo veel eerder mede-vegters , als Opper-heeren en Voorvegters

der Joden waaren geworden. God alfoo iijn Volk onder defe vreemde

Volken noch een wijle tijds in ílilte en onder de Mofaifche Godsdienít hou

dende, op datfe voor de komile van den Meilias niet verftrooid noch fon

der Wetgevcr leven fouden'. Gelijk dan ook fulks niet heel lang voorde

komite van de Saligmaaker gefchiede, als onfe Tijd-Tafel kan aanwijfen 5

alhoewel’er eenig gefchil onder de Tijd-rekenaars over gevonden word:

want fommige {tellen dat Pompejus ontrent fellig jaaren voor Chriílus

foo wel Judea als Syrien, tot een Provincie gemaakt heeft. Terwij

len dan de Joodfche faaken nu` dus ver onder ’t Roomfche jok gebogen

lAìifìolïiu- lagen , is Ariít'obulus uit iijn gevangenfchap van Roomen ontkomen; doen~

£632@ de uit rafende fpijt daar op eenige invallen in Iudea. Еп nader kennis ge

vangen? maakt hebbende aan M. Craflils, die doe ’t Roomfch-gefag in Syrien

voerde , ítookte hy hem aan, om den Tempel tejerufalem te berooven 5

hoedanigen Kerkfchendigen raadflag de Geld-gierige Статье Ьет ligte

lMt-cccflflus lijk inwilligde. En na het Heiligdom fpattende , ligte hy ontrent de waar

Ёж: де van feilig Tonnen-Gouds daar uit , die Pompejus uit een Edelmoe

gänge“ dige Manhaftheid en Eerbied voor die God-geheiligde fchatten , niet en

¿en Joo¿_ had durven aantallen. Doch gelijk de {trafbillik na de misdaad afgewogen

d word, _alfoo is ook Craffus die Kerk-roof niet al te wel bekomen, maar

. , i i _ hy
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hy heeftfe met een wakkere neerlaag en met fijn eigen leven in ’t felvejaar , гидам

Ьу de Parthen geboet. Ook wierd Alexander van Gabinius d’Opper-ge ÀÏL‘ÀÌÎÄ;

faghebbcr van Syrien , gevangen 5 die op dat voorval een hervorming in de ce“ “mi

_]oodfche Staats-beíluuring invoerde: fiellende vijf verfcheide Land-Ge- ñ,"

rigten‘ , die yder haare eigene en byfondere Rigters hadden. Daar na (о Gabinius

datwe nu den draad der joodfche faaken noch met een hand—vol woor- imm@

‘ denvervolgen) wanneer Cœfar in den Burgerlijken Oorlog tuífclien hem de

en Pompejus , Ariltobulus en fijn Soon los-liet, en met twee Legers na ÏP°‘|’F‘Î°h°

Judea fond, om Pompejus die hem te groot wierd, in den loop fijner ome'

overwinningen te fehutten 5 is hy op den weg van Pompejus Soldaten , Armobu.

met vergif omgebragt 5 en fijn Soon Alexander gevangen nemende, heb- “т“щ"

. benfe hem na Antiochien gebragt5 alwaar hem Scipio , Pompejus Schoon—

vader met een Bijl het hoofd deed afflaan. De Burger-krijg tufl‘chen Cce— 50km“

far en Pompejus ten einde geloopen‘, en d’Allccn-heerfching aan Cœfar тушке

gebleven zijnde, (terwijl Pompejus op fijn neerlaag na Egipten vlugten‘

de, uit laíl van Ptolomeus in een Schip doorfiooken wierd, op den ei‘

gen dag dat hy gebooren was) verfogt Antigonus den anderen Soon van

Arifiobulus , aan Ccefar, dat hy hem het Rijk, welk Pompejus aan Hir—

kanus fijn Oom gegeven had , wederom wilde in-ruimen 5 hoopende dat

Cœfar fulks ten mini’ten uit wangunfi: tegen Pompejus doen fou. Doch

_Cœfar Antipater beter daar toe begaafd oordeelende , fielde hy hem tot Be- Antiparcr

fcherm—heer overJudea 5 om dat hy fijn trouw in het byfpringen van fijn Oor

logen tegen Alexandrien reeds ervaren had; fchenkende hem ook in het door- gemid.

trekken van Syrien en Judea5het Burger-regt van Roomen. Doch na de dood

van Cœfar en Antipater , bragt Antigonus de Parthen in Judea en Palefiina ,

om dat de Joden liever wilden fiaan onder Antigonus dan onderAnti ter 5

en fneden fijn Oom Hirkanus de Ooren af, op dat hy dus ontmaakfeld Hirkînus

het Hooge-priefizerlijk-ampt niet meer en fou konnen bedienen: doende ”5352225

hem noch boven defe fchennis in fijn hooge jaaren, heel nade Parthen девкам].

voeren. Na welke tijd Antigonus drie jaar regeerde 5 tot hy eindelijk

van Antonius binnen Antiochien gedood wierd 5 gelijkwe terí'tond ful

len hdoren: zijnde defen den laatfien die uit de Stamhuifen der Macha

been tot de Koninglijke waardigheid der Joden is verheven geworden.

Herodes d’Afcaloniter, die nu ter tijd eenvan de Vier-Vorfien in Galilea Herodes

was, onder defe tuimelingen na Roomen gevlugt zijnde, wierd aldaar wordt:

op fijne meenigvuldige klagten, gantfch onverwagt tot Koning over Ju

dea uitgeroepen 5 en Antigonus voor een Vyand van ’t Roomfche Volk oychiÎäca

verklaard. Defen daar op fonder lang te marren , met een Krijgsmagt na gääcm‘

‘Judea trekkende, belegerde onder de byí’cand van twee Legioenen hulp‘

troepen, die hem den Overí’ten Socius verfchafte, Jerufalem , en nam Koma in

de Stadt op den fesden Maand als Koning in. Doch daar binnen en aan “‘

de Rijks-befitting gekomen zijnde , handelde hy feer wreed-aardig , en ver- wreed en

goot veel Bloed. Ook deed hy Antigonus, die nu, alswe terfiond fei— тётю“

den , drie jaren geregeerd had, binden en gevangen na Antiochien tot

Antonius voeren; die hem als een Vyand des Roomfchen Volks door de

Bijl deed fneuvelen, op dat Herodes des te veiliger regeerde. Hier op

ontbood hy onder valfche beloften d’ontmaakfe1de Hirkanus (die het eenig Herodes

overfchot uit het Koninglijke geflagt der oden was) wederom na huis, ggäî‘äiî"

om hem ter gelegener tijd van kant tehelpen; fendende daar toe gefchenken kanusujr

aan den Koning der Parthen op dat hy hem ontfloeg. t’Huis gekomen Êflïîïnä‘

zijnde , hield Herodes hem door eenige bediening een wijle tijd in eeren ‚ fon da hy hem

der nochtans dat hy hem in het Priefierdom herí’cellen kon, dewijl hy dud °""

komen.

fijn
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Herodes

'raft ook he:

Sanhcdrim

aan.

Dat Hc

rodes het

heele Зап

hedrim

w — eno

mîghìefi is

hier waar

Ehíjnclĳk.

Herodes

verdere

Bloed-ver

детина.

fijn Oor-en miflze; en geen gefchondene, volgens de Wet der Hebreen ,

dat ampt bedienen mochten: Tot dat Herodes fijn flag Waarnemende,

’de’fen fijnen , en ‘fijns Vaders ouden Vriend, welke als Koning en Hooge-—

priei’rer altijd een Voorílander van fijn Vaders Stamhuis geweeíì was,

deed ombrengen , als hy nu ontrent 80jaren oud geworden was: en foo te

.gelijk met hem de laatíle Wortel—tak der Allamoneen of Machabeen uit

roeide. Doe nu Herodes fijn Rijk dus verre veil had, en d’oproerigheden

шеей: ontworl’celd fcheen , talle hy , foo dc Hebreen verhaalen , ook het

Sanhedrim der Joden of den Grooten Raad der ьххп Oudfien aan ; voor

wien hy te vooren , als hy noch Vier-vorfi: over Galilea was , had te regte ge—

fiaan. Defe fchrijftmen, deed hy alle om den hals brengen, uitgenomen eenen ‚

Sameas , tot vergelding van dat hy eertijds in fijn voordeel gefprooken had :

Doch die egter onbequaam was , om Wettelijk andere Raads-heeren te kon“

nen maaken ; door dien d’Oplegging der handen ten minl’ren door twee , drie

of vijf Perfoonen moeite gefcbieden. Dit vindmen wel in de joodfche Boe.

ken verhaald: doch het werd by veele voor niet waarfchijnelijk gehouden ‚

dat Herodes het gantfche Sanhedrim weg-genomen heeft; maar wel dat

hy onder de LXXII Oudfien , die gene welke na het feggen derjoden noch

uit den Huife Davids en de Stammej uda in defen Grooten Raad zaten , Wega

genomen heeft ; om dat hyfe verdagt hield , en bekommerd was, datfe

hem als een onwettigen , zijnde een Edomiter , 'de Rijks-befitting be

twifien mochten. Stellende in haare plaatfe andere die van lager af-komfl:

waaren ; ofuit die welke uit de Profelijten genomen wierden , gelijk fommige

fchrijven ; alhoewel daar geen Profelijten in ’t Sanhedrim komen mochten,

ten waare datfe ten minfien van een jodinne geboren waaren. Anderfinds

bevindmen in het Nieuwe Tefiament , dat’er ten tijde van de Saligmaa

ker ‚ gelijk als twee Sanhedrims waaren ; namelijk die in een Kerkelijke,

en in een Geregt-fprakelijke Vergaderinge beí’ronden , en fomtijds in hoog

wigtige ofgemengde faaken , by malkander quamen , en als tot een lichaam

wierden: gelijk uit de voorbeelden Matth. 2 6: 59. Marc. 14.: 55. 15 : 1 . A’âor.

2 2: 3o. fchijnd te blij ken. En derhalven is defen Grooten Raad geenfin‘ds door '

Herodes van kant geholpen. Onder fijn verdere Bloedvergietingen bragt hy

ook Alexandra , Hirkanus eenige Dochter , en fijn eigen Schoon—moederom

den hals; als mede Mariamne fijn Nigte en Vrouw, die een roem der

fehoonheid, en van hem te vooren foo kragtelijk bemind was. Gelijk

mede fijn Vrouwen Broeder Arifiobulus, die Hoog‘e-priefier en geboo

ren was uit Alexander de Soone van Aril’robulus Hirkanus Broeder, niet

vry en quam. Welken Alexander, Alexandra de eenige Dochter van den

ouden Hirkanus getrouwd, en uit haar Mariamne gewonnen had. Ook

doode hy fijn Oom Jofeph , en fijnen Vriend Sohem met veele andere;

felfs fijn twee Soonen Alexander en Arillobulus , uit Mariamne gebooren , na

dat hy haar te Roomen in de Vryeòkonfien had laten onderwijfen ‚‘ moe

iten met een Worg-{h’op hun Vaders wreedheid fmaaken. ja men ver

haald, dat hy vijf dagen voor fijn dood, ten laatften ook noch fijnjonger

Soon Antipater , liet ombrengen. Sulks men in die tijd waarlijk van hem

heeft mogen feggen: ~

’t I: beter Hond o'f Sez/5'7"»,

Dan Herodes Soon te zyn.

Gelijk Macrobius een Heidenfeh Schrijver verhaald, dat de Keifer Au

gufius diergelijke reden over defen Kinder-beul liet uit de mond vallen,

als hem ter hooren quam , dat hy onder de Zuigeh'ngen , welkehy had

n doen
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doen ombrengen , ook fijn eigen Soon gedood had. Sehimpende. hier me

de alfoo aardig op het joden geloof dat niet toe en liet Swijnen vleefch

te Eten ,en de Verkens deswegen van haar en van Herodes keel’mes vry gin

gen. Voorwaar Herodes heeft door geene wreede Daad , de geheugenis een

on-uitwiiTelijker Brand-merk ingedrukt , dan wanneer hy door de Wijfen die

van ’t Ooften quamen, gehoord hebbende datjefus, diemen den nieuwen Ko“

ning derjoden noemde, gebooren was,d’onnoofele Kinderkensop dat gerugt

te Bethlehem deed ombrengen , op dat hy ook het Kindekenjelus vinden en

dooden mocht , Matth. 2: 13. Soodat’er doe waarlijk een ítemm‘e in Rama

gehoord wierd , met veel geween , geklag en gekerm: want Rachel haare

Kinderen beweenende, wilde haar niet laten vertrooilen , om dat jefus

niet meer en fcheen te wefen, terwijl hy na Egipten gevlugt was, en

daar verbleef tot de dood van delen Kinder-moorder; gelijk het geichie

den rnoefl na de Schriften. Sulks dat defen menfehe hem l‘oo gehaat

maakte by de Joden , dat fy naar allerhande dreygementen en pijnigmgen ,

nooit daar toe konden gcbragt worden ‚ datfe hem haaren Koning noem

den. Ja fy fouden hem waarfchijnelijk noch veel meer gehaat hebben,

by aldien l’y de Volheid des Tijds , uit de Propheten wel in agt geno.

men hadden, om te verfiaan en te bemerken , hoe felis ook delen wree

den Koning toelei, om het nieuw-gebooren Hebreeuwfchc Knegtje , dat

alleen regt tot defe Kroon had , op dat hy haar als fijn Volk heer-(chte , ook

fogt van kant te helpen. Tot den voorigen haat hielp ook feer veel, dat hy

niet en was van een Koninglijke af-komfle , en daar-en-boven een Edomi

ter van geboorte; alhoewel de Edomiters doe ter tijd al ontrent een Eeuwe

lang, de joodfche Ceremonien en de Befnijdenis hadden aangenomen;

gelijkwe vooren uit de voorfegging van Bileam hebbenaangeteekend. Sijn

_Vader was Antipater een Overl’te van Afcalon 5 waar van daan hyook den

Аршин” genoemd werd Wiens Voor-ouders nu ook al lang de Hei‘

denfche Religie en den Vaderlijken Afgod Cozan , die te vooren onder

d’Edomiten gediend wierd , de l‘chop gegeven , en dejoodfche Godsdrení’c

omhelí’r hadden ; foo datfe ook Pro/¿lynn ofjtode-genaoten genoemd wier

den. En gelijk Herodes nu mede getrouwd was met Mariamne , die uit den

geflagte der Affamoneen , en een Dochter van den Ouden Hirkanus was 3

alfoo dede hy ook felfs belijdenis van de Joodfche Godsdienfl, noemen‘

de de Joden fijne Stam-genooten: ’t geen hy des te meer fcheen te willen

‚ laten blijken, wanneer hy den Tempel te Jerufalem foo merkelijk verbe

terde. Alle welke dingen fijn geflagte niet alleen eenigfinds by dejoden ver‘

glimpen konden; maar ons ookvermanen te gelooven, dat wanneer ofephus

fegd , dat Herodes van wegen fijn flegte aí-komit veragtelijkby dejoden

was; men fulks alleen verí‘taan moet, van we en dathy niet en was van Ко

ninglijken of Hooge-priefierlijken Huife; buiten welke de Joden yder

onwaard en als onder de Private of het Gemeene Volk quamen te agten.

Mogelijk gelijk te Roomen yder foo een Privatu: genoemd wierd , uit

genomen den Keifer. Doch foomen. ymand Privata; noemd , die geen Eer—

ampten bediend heeft ; foo en wallet egter defen Herodes niet , wiens Oude

ren in haar Vaderland immers Eer-ampten bediend hadden: en Herodes

ook felfs te vooren Vier‘voríl in Galilea was geweeil. En hier uit meenen fom-4

mige te beiluiten , darmen Herodes niet als de Joden , voor eencn vrem‘

den Koning moet houden з noch verfiaan moet, dat in hem de Prophe—

rie van Jakob Genefis 4.9: 10. fou vervuld zijn h namelijk, dat nu den

Scepter van Juda en de Wergever van tufl‘chen fijne voeten fou weg—ge

nomen zijn geweeít: even gelijk korts voor dat Herodes eenige uit de

' " Z z Lxxrt

Kinder

mcord re
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Ier. 31:15:

Hofea пи.
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Misvat—

ting der

joden.

Schemer

nguge blij

ken voor

het eerßc

gevoelen»

Lxxli Oudfien doode , en de Romeinen haar alle uit het Paleis tejerufa

lem gedreven hadden, fy Trent-lakken aan-deden , en allehe op haare

hoofden firojende , uit een misverítand riepen : Wee enfer, от dat den

Scepm‘ van Жида i: <geweken, en de Wвидение?” 'van ИШЬ/деп fijne 'voeten ;

en nor/a en is de Saone Da‘vidr niet gekomen. ’t Geen fommige Godge-A

leerde meenen gantfeh qualijk van haar‘verfiaan te zijn ; om dat feggenle ,

behalven dat den Scepter noch bleef by Herodes die nu een jode was,

door den Scepter niet juill verflaan en word de Koninglijke magt; maar

in ’t algemeen de magt der Staatkundige belluuring: welke, fehoonfe

nu feer befnoeid was door de Romeinen, egter noch vooreen groot-deelb

de joden bleef, die nu noch haar eigene regeering en Republijkhadden i

tot ydat die van Titus Vefpaiianus loo geheel wierd weg-genomen , dat;

fe geen Volk meer en waaren: fulks dat den Scepter van juda doe eerfl:

is weg—genomen , doe de Silo alreede gekomen was, volgens Genefis 4.9:

vers 10. alhoewel’er ook geen andere fraaje Godgeleerdeîen ontbreken , wel

ke meenen , dat de Scepter , voor foo veel die aan de Stamme vanjuda toe..

gefeid was, in de Babylonifehe gevangenfchap al is weg-genomen geweefi;

als wanneer geene nazaten meer uitjechonia, die Kinderloos aangemerkt:

word by den Propheet, op den Throon Davids gefeten hebben, na de

voorlegging: gelijkwe hier vooren ruim genoeg getoond hebben , en wy

» ’er hier niet hard over twifien willen , om datwe van oordeel zijn , datmen

Hoemen

def: Пи]

digc gevoe‘

lens ver

effcncn

beide defe meeningen door een welvoegfaame infchikking kan doen {tand

houden, fonder aan de waarheid fchade te doen. Want wanneermen den

Scepter aan de Stamme van juda en het Koninglijk Bloed van David al

leen na de letter wil vall-maaken 5 foo fchijnd die waarlijk na de klaare

woorden van den Propheet , met de Babylonifehe gevangenfehap gewe-

ken te zijn : doch den Scepter genomen voor het Gebied der joden,

dat nu noch onder haar, voornamelijk in de Stamme van juda , daar de

Godsdiení’t en den Tempel bewaard was , en als ’t lichaam van Ifrael uit

alle verflrojingen der Stammen vertoonde, noch overig was, en alle Ge-’

bied in Kerk en Politie door de gantfche Republijk van haar afhing;

foo kanmen agten, dat voor foo ver, den Scepter te dees tijd noch onder

de joden was. Doch om weder tot Herodes te komen defelve beleed

wel uiterlijk , alswe feiden , de joodfche Religie, doch fy ging hem wei

nig ter herten, en droeg innerlijk meer genegendheid voor de Grieken

als voor de joden. Waar door dan ook de Burger—tugt dapper onder hem

verviel, gelijk de joden van dien tijd klagen. En foekende den Room‘

fchen Keifer (eer te vleyen , die hem in dit Rijk te Paard geholpen had ,

fchoeide hy alle dingen op de Roomfche Leeft. Gelijk dan ook de R0—

meinen te lijnen tijde judea door de lafheid der joden, foodanig onder

haare fweep hadden , dat het twijñelagtig was ,. of dit Land op fijnjoods

of op fijn Romeinfch geregeerd wierd. Ну bouwde, en vernoemde niet

alleen Steden , fierkten en Luflhuifen , na des’ Keifers naam; maar hy

{telde ook hem ter eeren Vijf-jaarige Schouwfpelen aan : bouwende daar toe

een ronden Schouwburg , welke hy , behalven veele Pronk-beelden, rondfom

vercierde met Keiferlijke Eer-titelen en Roomfche Zegeílandaards: door

hoedanige dingen , dieden joden шеей een grouwel waaren , te mets een on

menfchelijk- Bloedbad aangeregt wierd. Gelijk het ook niet beter afliep

met dien Gouden Arend, welke Herodes ter eeren van den Keifer ,l boven

de Groote Poort des Tempels ophing , en van de joodfclie yver-genoten

afgerukt wierd. Ook feg-tmen dathy den Tempel te Samarien wederom

pragtig opbouwde 5 alhoewelfe de _]erufalemfche joden altijd een grouwel

kan.

Herodes

vleid den

Roomfcn

Keifcr leer

met pragtig

te bouwen.

't Geen de

joden (eer

tegens hem

verbitterd.

{luk
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í‘tuk gefchenen had. Hy maakte fig ook voorts geheel Meel’terover’t Prie— Hemd@

{terdom 5 ’t felve vergevcnde aan onwaardige Perfoonen, die hy affette, ШИШЕК.

aan—nam en verwiíTelde als ’t hem goed dagt 5 niet tegenfiaande elk die het mfg@

wettig ontfangen hadde, ’t felve volgens de Wet, voor fijn leven moeít behou- пидет.

с1еп. Gelijk hy eindelijk ook felfs een Bewaarder wierd van de Goude Klee

deren ofPrieiterlij ke Rok , dien hy t’elkens tot hem liet brengen. In de plaat“

fe van den verjaagden Hirkanus en die uit de Affamoneen aan ’t Hooge-Prie..

ilerfchap waaren, ontbood hy eenen Ananelus, een geringen Jode uit

Priefierlijken geflagte van Babylonien , dien hy Hooge—priefier maakte.

Maar als fijn Schoon—moeder Alexandra dat qualijk nam, om dat fulks

haaren Soon Arifiobulus erfl‘elijk toequam , fette hy Ananelus af, en

maakte fijn Swager Arií’tobulus , een jongeling van XVIII jaaren , Hooge.

priefi‘er‘; dien hy naderhand , als den laatíten uit het Afi‘amoneefche Huis ‚' ’

in een Baad—kolk , onder í‘chijn van een tijd-korting deed verfuipen. Naar

Ananelus gaf hy ’t Priefier-ampt aan Jefus de Soon van eenen Phabes,

dien hy ’t weder ontnam , en aan Simon de Soon van eenen Alexandriner,

Boethus gaf : waar in hy niet anders voorhad, als om deíTelfs Dochter

die feer iehoon was, 1n fijn Bed te Перец, na dat hy fijn Vrouw Ma.

riamne had omgebragt. Doch defe by hem verdagt geworden zijnde van

met vergifte fpelen , verfiiet hy de fchoone Deerne van fijn Bedgenootfchap

en te gelijk haar Vader van ’t Prieí‘terdom , en gaffijn ampt aan eenen Mat

thias de Soon van Theophilus een Ierufalemmer; dien hy wederom de

fchop gaf, foo dra hy vernomen had , dat hy ook fijn hand geí‘teken had in ’t

afwerpen van den Gouden Arend, welk hy boven d’Ingang des Tempels

hadde gefet: het Prieíterdorn fchenkende aan Joazarus de Broeder van

Matthias Huisvrouw. Soo dat Herodes met het Prieí’terdom Gods, als

met fijn eigen faak in de bocht fprong foo hy wilde 5 en door veele voor

teekenen aanwees , dat hetjoodfche Priefier-ampt foo doende na fijn onder

gang haafie. Gelijk de tijd niet heel lang daar na geleerd heeft , wanneer het

Joodfche Volk te gelijk met de {lag en den ondergang van haare Republijk

en Heiligdom gewaarfchouwd wierd. Terwijlen dan nu Herodes al veele

quade nukken, tot groot hertfeer der Joden een tijd lang gepleegd had 5 Herod-œ

poogde hy egter onder dies de fmette van fijn quaden naam weder af te foektdc

‘vaffchen: en willende niet geern van fijn Geloofs-genoten een Tyran ge- Ï‘á'âggän

doo t zijn 5 lei hy toe , om boven ’t geweld dat hy over het Hooge—prie— Volkscn

í’techhap ingepalmd had , ook de gunfte des gemeenen Volks aan de lìLbÎrÎË‘

hand te krijgen. Dus ondernam hy in ’t agtiende jaar fijner regeering den pel.‘

Tempel te verbeteren, en met fommige Deelen die ongetwijfl‘eld onder de

bouwing van Zerubabel , van Wegen veele tegenfiribbelingen dier tijden ,

nagelaten waren, te vergrooten. Gelijk hy ook noch eenen nieuwen Нос lange

Voorhof daar om heen bouwde: doende aldus een verbeteringe die negen ЁЖ?

en een halfjaar duurde: van welke tijd hy alleen anderhalfjaar aan het Tempel

Heiligdom of het Huis des Tempels bef’rede. Waar uit onfes agtens open- “ша“

baar is, dat de Joden alíTe joh. 2: 20. van den Tempel feiden, dat’er

4.6 jaren over gebouwd was, fy fulks niet van Herodes , maar van Ze

rubabels Tempel—bouw í‘praaken, alswe vooren nu al breeder hebben aan

gewefen: want dat fommige drijven, dat van het agtiende jaar van He—

rodes Rijk, tot de tijd in welk de Joden dit tegen de Saligmaker inbrag

ten, juift 4.6 jaaren fouden verloopen zijn5 namelijk in welk hy infon

derheid, federd dat hy deíelve eens ter deugden, geduurende de gemel- `

de negen jaaren verbeterd had 5 de Tempel egter noch boven die tijd foo

veel jaaren met eene gefiadige handhaving en reparatie verbeterd en ver

Z z 2 _ nieuwd
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nieuwd is geworden; fulks agten wy voor een feer blaauwe reden, dieí

geenfinds kan bygebragt worden in een geval daarmen van een geheele

af- breeking , en weder-opbouwing des Tempels fpreekt. Hoedanigen

herbouwing of verbetering wy dan ook geenfinds voor een Derden Tem—

pel willen gehouden hebben , fchoon het ook van fommige Godsgeleerde

gefchied. Want nademaal de Joden waarfehijnelijk verpligt waaren ‚ om

den Tempel onder Zerubabel navolgens het bevel van den Koning Cyrus

te bouwen, en niet boven de 60 Ellen op te haalen 5 foo Щеп feker dat.

ter aan defen Tempel , die den Tweeden genoemd wierd, ontrent 60

Ellen ontbrokenyhebben , om die met het ecrite Befiek van Salomon en

het gefigte van Ezechiel gelijk te Rellen: ’t gene dan ongetwijfeld He.v

rodes met het optrekken van dat felve onder _bleven werk heeft poogen

te vervullen: gelijk Jofephus daar van ook in fulker voegen fpreekt.- En

derhalven is Herodes Tempel niet een Derden in plaatfe van den afgebroken

Tweeden , maar een verbeterden Tempel , en den felven van Zerubabel ge.‘

bleven: daar in dan ook de Chriítus , volgens de Prophetie van Haggai , ver‘

fchenen is. En hier en doet gantfch niet tegen, dat gemelde Jofephus

ontrent defe verbetering fegd, dat Herodes de oude grondveílen opruim‘

de, en den Ouden Tempel af-brak: want behalven dat dele woorden van

veele niet fonder reden verdagt gehouden worden 5 foo en kanmcn die

geenfinds op het geheele Fondament des Tempels pafi‘en , dat hy fou

weg-genomen hebben 5 maar wel dat hy eenige gedeelten die verfwakt waa—

rcn (gelijkmen gewoon is ontrent oude Gebouwen, diemen repareerd,

te doen)’doen ontgraven , en tot het nieuwe werk verfekerd heeft. Gelijk hy

foo ook den Opltal des Huifes alleen van boven , heeft moeten af-breken , om

het felve hooger op te haalen5 en niet dat hy het gantfche gebouw dat

toe noodig had onder-de—voet te {mijten , ’t geen men nergens leeft.~ Gelijk

dan ook de joden den Tempel van Herodes altijd voor den Tweeden ,

en voor het Huis van Zerubabel gehouden hebben5 ’t felve noemende,

Ввтн НАзснвш , Het tweede Huis. Doch hier van te gelegener tijd

eens brecder, in den uitvoeriglijken Tempel—bouw van Salomon. Ont

breekt Ihier alleen, eer wy Herodes den fcheid-brief geven, noch af te ‘

doen ’t geen wy aan te merken hebben over de verfcheide Herodefl‘en, ‚

die ons in de Euangelifche en Kerkelijke Hií’corien des Nieuwen ТеРса-в

ments voorkomen5 nadien het ons niet onbekend moet zijn , dat eenige

fig te mets daar in verwarren. Dus vindmcn wel van drie Herodeíl‘en ge.‘

wag gemaakt5 namelijk 1. HEKODES ASCALONITA of de GRooTE by..

genaamd 5 waar van wy tot hier toe gefproken hebben. п. 1-11~;Ron1=.sA1~1A

TIPAS, en ten laatí’ten I—IEKonEs AGRIPPA. Onder Herodes de Groote,

de Soon van Antipater een Edomitcr van Afcalon , is de Saligmaaker ge—

booren, Matth. 2: 1. van wegen fijn geboorte—plaats een Afcaloniter ge

naamd : zijnde den eerften vreemden Koning , die van den Roomfchen Kei

fer over dejodcn gefield wierd. Een Man die , gelijkwe gefcid hebben , foo

wreed-aardig regeerde, en foo bekommerd voor de benadering van fijn

Rijk was , dat hy op ’t enkel gerugt van een nieuw-gebooren Koning.

der Joden , een algemeene Kinder-moord te Bethlehem aanrigte. SOO

dat ook het Kindeken Jefus voor fijn Bloedig bevel na Egipten moefl; vlug

‘ten5 en de Vrouwfchap van Rachel een trooflzeloofe fiemme des geweens

daar over in Rama, daar Rachel de Moeder Jofephs en Benjamins, in

Barens—nood geflorven en begraven was , moefi‘ laten hoorcn5 tot dat Je.

fus na de dood van defen Herodes, die korts hier op haaí’tig en ellendig

aan fijn einde quam, ontrent een jaar na fijn vlugt wederkeerde , Matth.

. 2: 1 7-2 0.
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2: 17-20. Daar wy dan ook vers 22. aangeteekend vinden, dat Arthelaus

de Oudfte foon van defen Herodes, in lijn Vaders plaatfe Koning wierd: .

als mede kap. 14.: 1. dat lijn _andere Soon Нвковвз ANTIPAS Viervotfl: Aïtîîgïîu

in ’t Rijk was geworden: hebbende ’t Gebied over een Vierde gedeelte „тёщи.

des Rijks. NVant men meend dat de Keifer Augultus het joodfche Rijk ', шиши

na de dood van Herodes de Groote, onder lijn Soonen verdeeld heeft.

Waar van Archelaus by-na de helft befat; namelijk Judea, Samaria en vieren

Idumea. Doch defe Herodes Antipas , hadde ’t Gefag over een ander Vier- “Ideali

cle-part , namelijk Galilea en ’t Land aan gene zijde der Jordane. En het

laatfte Vierde-deel , namelijk Iturea en Trachonitis , befat Philippus de

jongite foon van Herodes, als te zien is Matth. 2: 22; Luc. 3:1. enjo

fephus Joodfche Oudheden xvii Boek kap. 15. Ofte als fomrnige wil-v

len, foo was fulks door Herodes de Groote, by Uiterfte-wil , onder deV

goedkeuring van den Keifer Augultus gemaakt. Hoedanige Viervoríten

te mets ook Koningen worden genoemd , om datfe als Koningen regeer

den: waar vanwe voorbeelden zien , Matth. 14.: 9. Marc. 6: r4.. en Actor.

25: 24.. Еп от dat Archelaus niet min wreed-aardig dan fijn Vader He

rodes was , trokken Jofeph en Maria met het Kindeken Jefus , in haar we

derkeeren niet na Judea noch na `Ierufalem, maar na de deelen van Gali

lea, en gingen woonen te Nazareth, daar Herodes Antipas als Viervorfl:

regeerde, en van een beter inborlt was als Arehelaus , voor wienfe be

шеей waaren , Matth. 2: 22. Het was ook defen Herodes Antipas , die негоасз

Herodias, de Vrouwe van fijn Broeder Philippus, zijnde de Dochter зайдёт.“

van Ariûobulus, en de Suffer van Herodes Agrippa, een geile Prye , tot mman?

lijn Wijf nam, en daar over van Johannes den Dooper beitraft zijnde, Wilf

heeft hy hem laten vangen, Matth. 4.: 11. en op fijn Rijks-dag, of liever

Geboorte-viering , door liítigheid van dit Bloedfchendige Wijf, om ’t ver

foek van hare Dochter Salome , en lijn roekeloofen Eed te voldoen ,heimelijk

het hoofd doen afílaan, Matth. 14:6-12. Doch eenige tijd daar na het ge

rugtevanjefus gehoord hebbende, vreesde hy dat Johannes van den doo~

den verrefen was, Matth. 14.: 1, 2. Еп zijndelange tijd begeerig geweeit

om hem te zien, Luc. 2 3: 8. foo heeft hy hem vten laatíten ook te zien

gekregen, doe hy van den joodfchen Raad aan den Roomfchcn Stadhou

der Pilatus overgeleverd , tot hem gefonden wierd, om dat hy uit lijn

Gebied was ,~ Luc. 23: 1 , 8. doch die niets met hem uitvoerde dan hem te be

ípotten en te veragten , en met een Koninglijken Mantel wederom fond ,

vers 1 1. Doch hoedanigen voorval egter de grondvell: lei van haar beider
rnieuwe bevriendìng, dewijl fy te voorcn onderling over-hoop gelegen

hadden, vers 1 2. Нес was mede defelve Herodes Antipas, van wiens wegen de

Pharizeen aan Jefus geveinsdelijk verfogten , ор datfe hem quit wierden ‚

dat hy doch vertrekken wilde, of dat Herodes hem anders fou foeken te Y

dooden: Waar op de Saligmaaker haar met defe boodfc'hap te rug fond:

Gaat benen en ßgget dien Vos; Siet ik werpe de Батат uit ,Y т-таа— Аагддесй'

ke geßnnd, huiden en morgen, en ten Derden dage «worde ik val-eind, Luc. 5923512:

13: 31, 32. Maar wat mag het doch te beduiden hebben , dat de Salig- хамам:

maaker Marc. 8: 15. fijne Difcipelen foo ernítig vermaand , haar te wag- раут

ten van den SUURDEEssEM of dwalingen anoms: defelve aldaar nef- ¿lëiglä'xl

fens de Pharizeen voegende, als een byfondere Seëte: in welkersplaatfe ЁагЁею

Matth. 16: 6. de SADDUCEEN genoemd worden 5 ’t Geenwe fekerlijk wxga.;

dienden te onderfoeken,` nadien wy in de Euangelifche Hiûorien meer- «im

maal aan de НЕковЦывы gedagt vinden. Daar is waarlijk over defe Matth.

Faëtie geen kleen gefchil onder de Gelecrde, en men weet naauwlijks ter 22:16.

Z Z 3 deug_ Marc.3=6.
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Ondcrf‘ock deugden , ofmen defe Herodianen voor een Politijke ofBurgerlijke Faílîie ,

ofde Нс- ofte voor een Seéte of foort van Ketters in haar Godsdienf’tig gevoelen ,

íîrîlîgllrr‘ĳ- te houden heeft. Die haar onder de laatí’re foort tellen, {eggen dat haar

ke Fmi: of ketterie voornamelijk in defe twee dingen heeft beílaan: als eerI-t dat fy

:âïgst'trm Herodes de Groote voor den beloofden Meflias‘ hielden; terwijle dat

in Religie met fijn Rijk, om dat hy een vreemdeling was, de Scepter van Juda

geweken fcheen , en derhalven de beloofde tijd van de komlte des Meflias

‘ nu voor de hand was. Ten anderen wierd Herodes met veele over-Gods—

dienfh'ge plegtigheden ge-eerd , voornamelijk op fijn Geboorte dag. Van

welke Dag-vieringe de Schimp’digter Perfius mogelijk elders gefegd heeft:

Wanneer а'е Fuß-dag ‘van Herodes fdl (ее/алтея zĳn ‚ en de (‚'z'erlyke Lam.

pen haar 'vette Ol)I z'n de gefaĳa'e Venjiers fallen nz't‘gedampt hebben ,‘ dan

[al den Топу/плит}: al jwemmendejĳnjieert meren, en de lang-gebalsde

Kruike 'van „упр/дупел ар te[wellen , (И. Doch hoedanigen Zin-{peeling

men niet fonder de grootlte onfeker'neid op Herodes de Groote fou konnen

pafl‘en; nadien men nergens van de Geboorte-dag-viering van defen He—

rodes gewag gemaakt vind: doch wel van Herodes Antipas fijn oudfie

foon, die alswe feiden , een Vier-vori’r in Galilea was, Matth. 14.: I, 6.

Her is 115“ Marc. 6: 21. Еп alhoewel daar veel geagte Schrijvers gevonden worden,

m‘î‘j‘m‘gc, welke Praande houden, dat de Herodianen, Herodes als haaren Meílias

пооуеп da: aanfagen 5 foo hebben egter veele andere niet fonder reden , aande waar—

äî'à‘ägrg: heid daar van getwijffeld: want by aIdien defe Herodianen , Joden ge—

des voor weeí’c zijn; gelijkfe feet waarfchijnelijk daar voor te houden zijn ; hoe

dîlloliiâill“ fal het mogelijk konnen geweefi: zijn ‚‘ datfe fig hebben konnen of durven

hebben. inbeelden, dat Herodes, een vremdeling en een Edomiter, uit d’affette

lingen van Efau, de Meflias heeft geweeít? Daar yder Schriftgeleerde,

ja elke Jood uit de openbare Prophetien-, en langduurige verwagtinge der

Vaderen , niet onbewufl: kon zijn , dat de Meflìas een natuurlijken lode

en uit de Stammejuda , en den Huife Davids moei-’te voortkomen г Gelijk

ook hier ontrent niets ter Weereld heeft konnen helpen , dat de Edomíten

nu ter tijd Jode—genoten geworden waaren, en Herodes Belijdenis van de

oodfche Godsdieni’c deed; alswe vooren hebben aangemerkt. Hierom is

den geleerden Beza van meeninge , dat de Herodianen fekere pluimfirij‘

kers in het Hof van Herodes waren, die alleen uit vlei—í-‘ugt veele hooft.

punten van haaren Godsdienft bogen, verwiffelden en veranderden na.

den Heidenfche Suurdeefi‘em van Herodes haaren Koning. Doch Hiero

nymus , fchrijvende over Matth. 22: I7. is van gevoelen, dat de Hero.

dianen een Politijke Faûie waaren , die boven andere feet hard drongen,

op de wettigheid der Schattinge, die den joden te defer tijd van den

Waarom Roomfchen Keifer opgeleid was te betalen. En voorwaar het betaamde

Ëìäĳäi‘î de Herodefl‘en , die door defen Keifer aan ’t Koninglijk Gebied geraakt

nenvoor waaren , t’eenemaal te yveren voor de invorderinge des Keifers fchattin.

ЁЬЁЁЩ- ge: want fulks waarenfe niet alleen verpligt te doen by wijfe van beleef.

ring moe—I, de erkentenis haarer bevordering; maar ook uit een Staatkundig infigt;

ffm Утеп- dewijl de Glorie en de geduur aamheid haarer Rijks-bezitting over het

jodendom , alleen van de Roomfche Mogendheid afhing ; en alfoo-ligt uit

het Gebied konden uit-gefchopt worden , als ’t den Keifer Гоп konnen goed’

vinden. Nu nadien het feker is, dat Herodes Antipas en fijn Vader, de Sa—_

ligmaakcr Jefus hebben foeken te dooden 5 en dat des Konings Vlei-ers

en Tol-gaarders , namelijk de Herodianen , te gelijk met de Pharizeen

tegens hem raad pleegden , op datfe hem van wegen het betalen der Kei—

ferlij ke fchatting mochten agter-haalen , en voor den Roomfchen Rigteî‘;

an -
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Bank-valt maaken , Matth. 2 2: 16, 1 7. foo foumen konnen gill'en , datjefus

hier op gelien heeft , als hy Marc. 8: 15 . vermaand, Wag! и rvan den О'Ши:

(ШЛЕМ ‘der Phaïizeen, en van den ó'unrdeejjem Heredis. Als of hy haar

wilde waarfchouwen van der Pharizeen geveinsde en befmettelijke leere 5

en van der Vollen-gelijke loosheid der l-lerodianen. Gelijk’er ook geene

en ontbreken die meenen , darmen de Herodianen voor Sadduceen moet

houden, om dat de laatlte woorden van Matth. 16: 6. Wagt n voor den

Szmrdeeßèm der Pbaïizeen en дала/швеи by Marcus veranderd of om

вы zijn in dele, W'agt n raan den Snnrdeej/èm Heredis. NVaar uitmen

fou mogen gillen, dat eenige van Herodes Antipas Hovelingen, uit de

Sadduceen genomen waan-en, en daarom Matth. 22: 16. Herodz'anen ge

noemd zijn geworden. Maar gelijk de Pharizeen felfs met de Herodianen

in gefehil {londen , over het betalen der fchattingè , foo namen defe lin

kers fommige van haare fnoodlle Difcipelen , die Lucas met regt Wijffe

ders поста; en fonden die verfeld met defe Saddueeefche Herodianen

tot Jefum, op datfe hem over dit ltuk verfogten; haar inbeeldende nu

gelegentheid te hebben om hem te verllrikken: want by aldien hy het ge

houden hadde niet de Herodianen , die het Hoofd-geld van de Joden

invorderden , foo had hy niet alleen tegens de gemeene bewilliging des Volks,

de [chatting toegeltaan; maar hy fou ook voor een openbaren Pluimltrij

х ker der Grooten, en een verrader van de Ioodfche Vryheid en de faake

Gods by de Schaare en de reír des gemeenen Volks , gehouden zijn gewor->

den : en daar door fou hy dan niets minder dan de Chriltus ofde waare МеГ

iias geleken hebben, dewijl fy van hem verwagtende waaren , dat hy haar

fou vry-maaken van het jok haarder Vyanden; Ofte by aldien hy ant-A

woorde voor de vryheid van lijn Volk , en de fchatting tegen-gefproken

en ongeoorloft verklaard had, foo hadden de Dienaars van den Gerigte д

op d’aanklagt defer Herodianen , aanftonds billike Vat op hem gekregen,

om hem by de kop te grijpen, en als een Op-roermaaker en fchender van

de Hooge-magt , in hegtenis te fmijten: Want men hield de fulke voor mult;

maakers 5 gelijk te zien is in den eerlten opltand van dit gefchil , namelijk die

ontrent de befchrijving gefchiede onder Quirinius , alswe teritond uit Aer. 5.

:fullen aanteekenen. Doch Wat gebeurd hier op? kennende haare

boosheid, feide tot haar; С)! geveinsde , wat fuerfae/et gy ту, toond т]

den Sendling-penning. En fy bragten hem eenen Penning, een DENA

R1 Us of Птиц, namelijk van Silver, dieI gelijk eenige meenen, een

Atheenfche Dragma woeg; houdende de waarde van 6; ltuiver: alhoe

welmen hier niet hard op traan mag; om dat het in de Euangelien klaar

genoeg is , dat de benaaminge DENARIUS of Tienling, dikmaalonmnder

{cheidentlijk voor een Penning in ’t gemeen gebruikt Word, fonder opde

hoedanigheid van den prijs opligt te nemen. Waarom fommige van ge

voelen zijn, dat defen Schatting-penning aan Chrilhis vertoond, delel

ven zy geweelt die op een andere plaats Выпиши ofdobbelen Dragmen

genoemd word ,» waar van twee een STATER deden , ziet Matth. 1 7: 24., 2 7.

от dat defe gelijk bekend is, een Schatting-penning was die denjoden hooft

voor hooft tot dienlt des Tempels opgeleid was, Exod. 30: 13. 2 Кгоп.

24.: 9. Nehem. ro: 32. Wegende foomen meend, ontrent een half-lood

Silver; en quam derhalven leer wel over-een met den halven Sikel, waar

van in d’aangehaalde Wet gefproken Word: gelijk de plaatfe van Matth.

1 7: 24.. Ьу de Godgeleerdeook foo werd verklaard. Doch het fou eenigfinds

konnen twijlïelagtig gehouden worden , ofmen defe Didragmen, van

welke de Schatting-gaatders, Pernis te Kapernaum afvraagden , offtl:V1lijn

сея

Looshcifl

der Phari

zcen cn

Негодн

исп.

.Andere

meeiiingen

over de

Seóte der

Heredia

nen.

Loosheid

en valsheid

der Phari

zccn , Wulf

in open-I

baar.

Bcdenking

over cle

waarde der

Schatting

penning.
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Bcdcn‘

king over

Matth. i7:

14, 25.

Meefter ook betaalde? niet van de Romeinfche Schatting-penning op te

nemen heeft 5 wanneermen de woorden wel aanmerkt, welke de Salig—

maaker on-afl‘cheidelijk op dat voorval laat volgen 5 feggende‘: Wat dun/ct

n Simon ,‘ de Koningen der Víarden , 'van wien nemenje Ïollen of Solo/1t

tinge ? Nadien fulks geheel en al niet en fchijnd gevraagd te konnen

worden van den halven Sikel, die de Joden navolgens de Wet Mofis

betaalden 5 maar feer wel van de fchattinge ofhet Hooft-geld dat nu de R0—

meinen , als Overheerfchers desJoodfchen en Syrifchen Lands , den vreem

den Volken afvorderden: gelijk i Mach. 4.: 28. volgens de gemeene La.

tijní‘che Text, de invordering der fchattinge, het betalen der Didragmen

genoemd word: vergeleken met kap. 10: 20. Doch gelijk eenige uitJo

iephus meenen te bewijfen , dat dit wel van de Joodí‘che fchattinge , die

ter Godsdiení’t was, fchijnd gefproken te worden; maar de Romeinen

defelve naderhand aan haar getrokken hebben , (ofte miilchien fulks nu al

van over-lang gedaan hadden) foo foumen ‚mogen denken, datj‘efus hier

het ’ oog op hebbende, den Joden over ’t gefchil des Keifers í‘chattinge ,
alleen heeft willen leercn 5 dat of fchoon den Keifer haar Anu foo een

Hooft-geld afvorderde , gelij kfe altijd gewoon waren tot dienl’t des Taberna

kels en Tempels, als een Qfl‘erhande aan Godte geven 5 {у egter tot tei

ken van onderdanigheid aan beide, Den Kezfir moejien geven dat des Kei 

fer: is, en GodeY dat Gods is, Matth. 22: 21. Dewijl namelijk den Kei—

fer alleen fijn eigen Munt , en niet den halven Sikel des Heiligdoms,

die Gode toequam , haar quam afte vorderen 5 en fy niet meenen moeiten,

dat dit een omkeering van d’een fchatting in d’andere was. ’t Gene Wy agten

eenigfinds bedenkelijk te konnen gehouden worden 5 alhoewel wy aanítonds

noch eenige andere Zin-fp’elige meeningen fullen byfetten. Het is verder

den Romeinen gewoonte geweefi , haare fchattingen in Silver-geld , en

van haar eige Keifers Munte in te vorderen , en dat voornamelijk tot een

teeken van haare O_verheerfehing: Even gelijk de Joden de Hooft-{chat—

ting des halven Sikels, in een eigen foort van Geld en Inlandfche Munt

gewoon waaren te heffen, en daar toe felfs ook WiíTel-banken op den

‚Tempel-berg haddenopgerigt. Want dat’er tot het betalen der {chattin

gen byfondere Penningen by de Romeinen gemaakt wierden 5 fulks heeft ’

‘ ons Baronius, uit de Roomfche Schrijvers in defe woorden willen valt

`

Vergelijk:

dit met de

woorden

Matth. zz:

19. Tcand

m) den

Seliain'ng

Penning.

‘z Geval

over den

Schatting

penning

nader uit

gehaald.

maaken: De Romeinen feid hy , hadden de gewoonte, dat’er na’tbeloop

‘van de fi‘hatting of Chgj‘ns, Penningen rvan de Keifl’rs gij/agen wierden;

wel/ee niet altijd op eenerlei gefialte bleven, maar na foer/oooging of ver.

mindering der fihatting, ‘veranderd wierden . in’uoegen de Schatting.

penningen hier in ‘van ’t Geld des gemeenen Volks onderfobeiden bleven,

om dat dit altĳd ‘van eene waarde bleef, daar d’nndere Penningen fel/eens

na de hoedanigheid der fe/ootting quamen te veranderen .‘ gelijker na ge—

legentheid der/elw ook wederom andere’van nieuwsgĳlagen wierden. Doch

welke en hoedanigc Silvere Penningen verder by de Romeinen voor open

baar gangbaar-geld , ofalleen voor Schenk-penningen gemaakt zijn 5 daar van

heeft Oudaan in ’t ecrite gefprek van fijn RoomfcheMogendheid , ver—

fcheide aanminnige bedenkingen opgefield , diemen met nut mag overwe

gen. jefus nu defe Verfoekers verder over den Schatting—pennin ` willende

af-rigten, fiapte haar met defe vraag te vooren , feggende 5 Í iens is dit

Beeld ,‘ ende het Opfehrifl? Ende {у feiden, Des Keifi’rs. Doe’antwoor—

de hy tot haar; Geeft dan den Keifer dat des Keifirs is, ende Gode dat

Gods is.v Doch als fy dit hoorden, verw‘onderden fy haar van dufdani

gen onverwagten en doorfigtigen antwoord: en ziende haare geveinltheid

 

 

voor
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voor het Volk bloot geleid en ver—ydeld , zijn fiommeling weg—gedro—

pen. En was defe fchatting een feker Hooft—geld, dat de Romeinen na Hacen

haare gewoonte over de vermeeílzerde Volken , nu ook van de Jodenei—

Ren. Vorderende defelve,l volgens d’aanteekening van Ulpianus, door penning

eheel Syrien van alle Man-volk af, boven de veertien, en van ’t Vrouw. т”

volk boven de twaalfjaaren oud. En dewijl daar geen {Chatting was , die den

Joden den halfíter der dienfibaarheid kragtiger heeft konnen uitbeelden ,

dan die op haar hoofd gefet was 5 foo is haar ook geen ding meer tegen

дс borfl: gewccí‘t dan dele. Wanneer wy verder den tijd aanmerkeninwelkc

dit voorval gefchiede; het fchijnd wel feker dat het onder de Regeeringvan

den Keiler Tiberius is geweel’t: als in wiens vijftiende jaar fijner Re

ring , Johannes de Dooper begonnen heeft te prediken, volgens Luce

3: 1, 3. Waar uitmen dan ook te befluiten heeft, dat den Penning, wel.

ke hier aan de Saligmaaker vertoond is, de Beeldnis des Keifers Tiberiuêl ~
w,... v‘
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‚ gedragen heeft : gelijk de Roomfche Kcifers in navolging van andere 53339?
Upper—magtcn , haare Beeldniffen doorgaans gewoon waren op hun Geld „nn-„sg

en Pronk-Penningen te doen flaan: en dat wel infonderheidinde bemag—

tigde Landfchappen, en daarfe nieuwlijks d’erkentenis van haare magt 11:53:45;

wilden ingevoerd hebben. ’t Gene voornamelijk dan ook uit het regt der É“???

Munte, en de Beeldnis des Konings ofKeifers gekend wierd; en niemand bĳfiífiihëgfi

vry-l’tond te oefenen , als die het van den Opper-magthebbcr Staatelíjkver— gsm‘

gund wierd: gelijkwe 1 Mach. 15: 6. zien , dat de Koning van Syrien, den

Joden het regt van Munte te flaan wederom toei’cond , dat hen door fijn

Voorzaaten ontnomen was. Waar op dan ook de Groote Leermeelter шепни
]еГиз het oog fchijnd te hebben 3 als hy feid: Geeft den Keil/èl' драл/пе; opjefits g

dewijl het immers fijn Geld is, dat gy nu onder u Volk als gangbare 31231303

Munt hebt aangenomen, en deswegen erkend datje fijne Onderdanen zijd mm'. "

Aaa ge‘
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Andere

bedenking

over Iefils

antwoord

op den

Schatting

` penning.

Nader

bedenking

over het

Opfchri E:

des Schat

ring-pen‘

mngs.

En in 't

by fonder

over 't

Ruggcltuk.

geworden: want hy en eifcht geenfinds uwe Munte , noch uwen Jood—‚

leben Sikel , die gy Godsdienft-’s halven fchuldig zijd te betalen.~ En dat:

ook doende, fult gy beide Gode en den Keifer het haare geven. Gelijk

Paulus naderhand vermaande ‚ Rom. 13: 7. En dit foumen met fommige

mogen denken, dat den eenvoudigen zin van Jefus antwoorde in dit

voorval geweefl: zy ; Ьу aldien het ons niet toe-en- fcheen , daxmer noch een

hooger en veel aardiger bedenklijkheid over foude konnen opnemen. Want

wanneer de Saligmaaker over defen Penning vraagd s Wiens is dit Beeld,

ende het Opfehrzft? foo fchijnd hy niet tweefinds na een en ’t felve, maar

naar twee verfcheide dingen te vragen; namelijk I. na het Beelddes Ko

nings of Keifers , die ’t regt der Munte en de bevordering derfchatting

had 5 en daar naar eenig Waar-teeken of Symbo’lum , dat met een Zin-

uitdrukkend Opfchrift , aan ’t Ruggefl‘uk gefiempeld was : hoedanig wy we-j

ten dat шеей а11е ’t Munt-Geld en de Schenk—penningen der Romeinen ge’.

flagen zijn geworden: het zy dan dat fulks fag op den tijd ofte op het

Keiferlijk gelag felve. Want nadien het Opfchrift, om des Keifers Tro

nie-beeld heen gefchreven , fekerlijk den felven Man moeite te kennen

geven , die de Stempel des Beelds vertoonde 3 foo fchijnd het geheel

overtollig geweeit te zijn,noch te vragen na de beduidenis des Opfchriftsma

dien ’t waarfchijnelijk alreede uit de Beeldnis felve bekend was , wie ofwelk

eenen Magthebber daar o gemunt Itond. Als dan nu de Saligmaaker ge—

vraagd had , Wiens is dit eeld ?en dat fy geantwoord hadden, Het is de: lier'.

И“: ,‘ loo was fulks alfoo veel als offy geleid hadden , Нем}: Tiberian Beeld.

En dus was’er na geen ander Opfchrift te vragen, als ’t geen mogelijk op

het Ruggefluk te vinden was. Doch nadien den Euangelifl: niet en fegd,

datfe des Keifers naam genoemd ofhet ОБЩИН: nader verklaard hebben г

maar datfealleen feggen , Het ùdes Keifers eeld ,‘ (mogelijk om dat hetaan

allen bekend was dat het Tiberius Beeld was die doe regeerde) foo meenen

fommige , dat de vraag hier is gevallen, eerfi over den Opper-heerfchap

pye-hebber in ’t algemeen, daar na over den Naam in ’t byfonder: maar

dit en fchijnd niet wel op de vraag te paíTen, om dat {ulks even-eens

was of hy Keifer of Koning of Vorfi of Stadthouder was , als hy flegts

’t regt der Munte en der fchatting heeft gehad. Waarom het bedenklijk [ou

konnen gehouden worden i dat , nadien wy verfeheide Penningen vanTibe

rius vinden , op welke hy met defen fijn gewoonen Eer-tirelrondfom fijn

Beeldnispronkt : T1. CESAR. D1v1.AUG. F. AUGUSTUS. Op d’ander zijde

PONTIF. MAXIM. Îz'berim Cae/217’ , Augu/îus, de: ‘vergadert Яиц/ЕмSmm,

Oppeîfle-prie/ier; de Saligmaaker mogelijk foo wel het oog heeft gehad op

het Opfchrift des Pennings aan d’averegtfe zijde uitgedrukt, PONTIFEX

MAXIMUS , Oppeîjfle—priĳier,‘ als op het Beeld en omfchrif't des Keifers

felfs: en daar uit miflehien gelegendheid heefgwillen nemen ‚ om de Pha

rizeen en Herodianen, in tegenwoordigheid der Joodfche fchaare, be

nefFens de gehoorfaamheid aan den Keiler, ook aan den eenigen waaren

God en lijnen dienfi te doen gedenken; onder dies haar heimelijk waar—

fchouwende van het gefag dat de Roomfche Keifers en haare Stadthou‘

ders en Schatting—gaarders, fig begonden aan te matigen over veele din

gen die den Godsdienít in ’t algemeen aangingen. Gelijk dan ook de Sad

duceefche Herodianen alreede eenige Heidenfche gewoonten met die der

Joden, ten gevalle van haaren Koning Herodes, hadden poogen in te

voeren: want even als de Saligmaaker het Beeld des Keilers op defen

Schat-penning aanmerkt , als een onwederfprekelijk teeken van het regt

der Schattingeifch 5 alfoo kon ook hier het byfchrift op ’t Ruggefiuk ,

 

OP- i
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Оргвкзтв-Ршнзтвк , als het uiterlijk fweemfel van eenige Gefag-heb;
bing over de Godsdieníl aangemerkt worden-1; die alleen God toekomd.

En kon defe Zin-fpeling foo veel tebeter ingang by den Joden nemen,

als fy wel willen hoedanig by haar den wettrgen Hoogen-priefier gehou

den wierd; namelijk als een Middelaar van die dingen, welke van we

gen den menfche by God te doen waaren: ontfangende des Volks gege—

ven Offerhanden ‚ om voor haar te‘ofi‘cren, en het Bloed door beí‘prcn

ging , met Gebeden ter Verfoening haarer fonden , in ’t Heiligdom voor

God te dragen. In welke plegtelijke overbrenginge en Gifte aan den Ноо

gen—prieí’ter , de Joden door den geloove alleenig op God moeiten zien ,

als tot- welke den Geeíl‘elijken Zin der Ofl‘erhanden ,’ alleen gerigt was:

alhoewel Ту uit kragt van het vleefchelijk Gebod, fulks ook Ceremonie- `

lijk en na de Letter den Prieíter fchuldig waaren te geven; Waar toe men

dan ook ligtelijkl het Hooft-geld van den Joodfchen halven Sikel des

Heiligdoms , diefe als gekogte des Heeren betaalden , brengen kan. Soo

waarenfe dan dit alleen aan Gode en den Prielter fchuldig; en fy en ver.l

'mogten geene van die dingen aan eenig menfch op te dragen; het 2

'dan hoedanigen Heerfchappye fig ook ymand over defe Goddelijke in;

flellingen , aanmatigde. Doch dit begonden nu de Roomfche Keifer te

doen: gelijk het ook te vooren al van de Koningen van Syrien , die haar

dikmaal Gon lieten noemen, is begonnen ingevoerd te worden; inwelk zMach.'4‚‘
haar de Herodelfen 'nu ter tijd onder de Roomfche Mogendheid , foo

verre na wandelden , datfe iig als Meeller van de fuccellie des Ноо en

prieít’erfc‘haps hadden gemaakt, defclve op en affettende als ’t hen gelegen

q’uam. Ja op ’t laatí’c dat ampt foo ver inpalmden, datfe felfs Bewaarders

van de Goude Kleederen des Prieí’ters wierden. En wat de Heidenfche Watrege‘

en gemengde Godsdienít aangaat 5 het was te defer tijd {egd Zofimus ,de ge- ЁЬЁЁЁЕЁ;

woonte by de Romeinen, dat na dat ymand het Opper-keiferlijk Gebied over de

ontfing; foo wierd hem~ook te gelijk het Prießerlijk-kleed van den Prie—

{leren t’huis gebragt; en aanvaarde den Titel van Opperße-priç/Zer. Waar hebben.

' op mede het feggen van Dionyfius Pteund, als hy van Tiberius verhaald;

dat hy de Opper/¿e of Grooĳle Prie/fer genoemd is, от dat b] een Rzg

t2’1' was der Grootße dingen, die tot de Heiligdammen en den Godsdien/l

behoorm: 74 een Общее!” waff van Goddelĳke en Men/¿belgie faaken.‘ Waarom

En alhoewel het genoegfaam openbaar is, dat defen Roomfchen Keifer ¿enorm-ì

met de Godsdienlt gaat weinig ophad; dewíjl hy alles aan ’t beíluur des fik"

Nood-lots wou opgedragen hebben, nochtans heeft hy lig ook van defe God- Шеде

delijke waardigheid foeken te bedienen, op dat hy hem na de fleur en het ЕЩЕ]:

voorbeeld van andere, _daar door niet alleen van de gemeene menfchen патсп.

uitfonderen, maar hem ook voor de aanvallen van haare woorden en wer- Tot hoe

ken, ongenaakbaar fonde mogen maakcn. Hoedanigen waardigheid eer- langde R0.

{lelijk ingevoerd fchijnd van N u'ma, en van Tiberius Nakomelingen gedurig- ‘ËÙFĲÎ

is onderhouden tot op Conftantijn 5 ofals andere hebben aangemerkt , tot op „12:32:n

Gratianus : tot dat hem het felve van Paus Damafus, (onder voorgeven dat de- ?RPË‘Î“ _.

fen Titel , te veel fwemende na der Heidenen bygeloovigheid ‚geenChriflten däàrîrg“

Vorí’t en palle) afgetruggeld wierd , op dat hyfe te ligtvoeriger fou konnen hcbb'm

voor hem felven nemen. Dat nu ook het Beeld van de Keiler Tiberiusb‘o-’ Sicrde

ven' andere der Keifers voor feer Heilig gehouden is , fulks betui d Philoílra- детст—

rus in ’t leven van Apollonius Tyanœus. En belangende den Stempel defes

Pennings , daar in is men niet al te feker; alhoewelwe defelve hier foo even op ni‘ìÈz in

’t aanbrengen van Cafper Waferus en Marquardus Freherus ‚ vertoond heb- дизайн

ben. Gelij k’er ook noch andere Penningen van Tiberius gevonden worden i dang.

A a a zA doch
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doch die maar feer weinig in haar Opfchrift verfchelen. Op den eerfien diewe

vertoonen, en werd het woordDivv s, V„даёт niet gevonden; alswe vooren

Ouden volgens het Opfchrift des tweeden Pennings gelefen hebben. Ook zietmen

fchßid M“ Tiberius in den eerlten Penning fondcr Louwrier-krans om ’t hoofd, die

Enfin“ hem op de гей fijner Penningen niet foo gemeen is, als wel de volgende

.-‚ ‘ Keifers. Doch dat hy egter ook met den felven gezien word, kan defen

tweeden Penning genoegfaam waar-maaken. Ook fchrijft Suetonius van

hem, dat hy nooid in quaad—weder fonder Louwrier-krans uitging, om

datmen geloofde dat dele Bladen van den Blixem niet geraakt en wier

den. Op beide de Ruggefiukken zit een Beeld in maniere als een Vrouw,

die fommige voor de Godinne Vella houden, de Bewaarfier des Gemee—

nen-belt, en Eeuwige Vuur: hebbende in d’cene hand een Spies die op

de grond geplant Raat, en in de andere een Olijf—tak. ’t Geenmen eenig

finds van defen eerilen fou mogen waarfchijnelijk houden: doch wy en

zien geen reden, waarom defe Beeldnis niet ten miniten op defen twee

den Penning, voor een Manne-beeld, in Priefterlijk of Gabijns—gewaad

zittende, fou konnen genomen worden: op wien het Hoofd-hulfel en

het Opfchrift ook beter dan op Vella fchijnd te pafl‘en. Waar van wy

de verder nafporing yders neeríligheid willen aanbevolen laaten , om dat.;

we mogelijk alreede niet dan maar al te lang in defe dingen zijn befig ge

Onluflen weeí‘c. Dat’er nu ook in defe tijden te mets muiteryen over het invorde

ren defer Uitheemfche Schatting ontí’caan zijn, daar van word ons een

Schattingen aanmerkelijk Praal of twee, van den befcheiden Gamalie'l , een Pharizeer

0mm“- Wetgeleerde , Aítor. 5: 36, 37. verhaald 5 namelijk van eenen THEU

DAS , die onder de Keifer Auguflus of mogelijk onder Tiberius geleefd

voorbeel- heeft; als mede van eenen JUDAS GALILEUS , by Jofephus Сыном

¿Html Tis bygenoemd. Welkers aanhang en Factie na hem GAULONITEN ge

ЁС'ЁЕ‘З‘ГЁЁ; noemd zijn. En van defen fegd de gemelde Gemaliël , dat hy Opßondт

gende de dagen der befihrĳ‘vinge. Welke befchrijvinge niet en moet opgenomen

worden voor de Eerfte algemeene Befchrijving, dien de Keifer Auguitus

liet doen, Luc. 2: I, 2. maar voor een Tweede byfondere, welke ge—

fchiede door Cyrenius de Stadthouder van Syrien, welke in de Romein

‘fche Hillorien Qlirinus genoemd word: zijnde van den Keifer uit Roo

men herwaards in Syrien en in Judea gefonden , alwaar doe ter tijd, ee..

nen Coponius Stadthouder was , om des Keifers fchattingein-te-vorderen.v

Luc. 1: 1,2. Want dat defe Befchrijvinge fekerlijk een andere is als daar Lucas van ge.

denkt, blijkt daar uit, dat dien Euangeliít defelve aldaar noemd, De

Eer/le beflhrĳ‘vinge: op dat hy ons daar door ook aan een Tweede Be

fchrijvinge fou doen gedenken. Beide ongetwijffeld wel gefchied onder

Augullus , doch daar in verfchillig, dat d’Eerfie algemeen over ’t geheel

Roomfch-gebied ging , en mogelijk wel ter tijd van Herodes de Groote; maar

defe Tweede alleen over Syrien en Judea, als wanneer Archelaus de Soo->

ne van Herodes, na dat hy negen jaar geregeerd had, afgefet, en in

Вс {Jl-mrc Ballingfchap na Vienne vertrokken was, en Syrien met andere Landfchappen

Luc. 2: 1. in Provincien onderl‘cheiden waaren. Waarom dan ook de fraaifie der he—

densdaagfeheUitleggers , de plaatfe Luc. 2: 2. aldus willen vertaald heb-`

vm.g " ben: _Dejé Eer/ie штативе gefihzea'e eer Cj’rem'us over Syrien Stad;—

Jofqpus houder шт. En wy prijfen haare naauwkeurigheid, om dat defen zin

beter met de waarheid der Hifiorie over—een-komd. Want die Tweede

17.Вос!< Befchrijving is ontrent elf jaaren daar na gefchied 5 en voldoet feer wel

ЁЖ“? de voorfcggíng van Jefaias , kap. 7: 8. namelijk dat Damafcus de Hoofd—

Воск Igp. fiadt van Syrien niet en fouv wefen, als na dat de Meflias fou gebooren

1.10. C. Zĳn:
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iijn: want foo meenen voorname Godsgeleerde datmen ’t behoorde uit te

leggen. Maar om nu ook yts van den Oorfprong der Gauloniten te feggen; wieen

ill gebeurd , dat wanneer defen Cyrenius nu gekomen was om de шт- ë'jâlîcniœń

tinge te ligten , en dat hy onder anderen ook het Goed van Archelaus , тип.

Herodes Soon aantalle; loo {lond de gemelde Judas Galileus tegens de

Гс Schattinge op, en maakte veel Volks agter hem afvallig, Aetor. 5: 37.

’t Volk over-al inboefemende , dat het betaalen defer Sehatringe een open

baar Brandmerk van dienllbaarheid en ilavernie was; en datfe niet ge

houden waaren ymand haaren Heere te noemen', als God die een Heere

der Heeren was. Еп alfoo hy veele hier door kittel-oorig maakte en groo

ten aanhang queekte, wierden alle die van lijn gevoelen waaren, GA U

ьоштвы ‚ en mogelijk ook wel GALILEERS genoemd. Want het is feer сметана

waarfehijnelijk dat het ook van defe Galileers zijn geweell, welkers Bloed ook Gali

Pilatus met de Offerhanden vermengde, Luc. 13: 1. dewijl het eenig- ЕЩЕ“

' finds klaar is, dat Pilatus over defe geheele Natie, of het gemeene Volk Judaism

der Galileers , geen magt of gefag had. Want gelijk defe Gauloniten haar ‘cuïmofì

tegen de Rooomfehe Schatting aankanten; foo en wilden fy ook niet s' 7'

dulden darmen Offerhanden voor het Roomfehe Rijk , of de behoude;

nis des Keifers offerde: waar over Pilatus vergramd wordende , haar floeg

terwijlmen met de Offerhanden beíig was. Еп dit zy genoeg van de Gaulo

niten en Herodianen. De derde HERODEsvindenwetoegenaamdAGM?- Ааог.

PA, zijnde de Soon van Arillobulus , Herodes de Grootens Broeder. ш"

Welken Herodes de Vader was van dien Koning Астры , voor wien
Paulus Iig foo deftig , in tegenwoordigheid van den Roomfen Fellus verant- t’

woorde , dat hy hem byna bewoog een Chriften te worden , Aâtor. 26. Doch

fijn Vader Herodes Agrippa, is een harden vervolger van de Gemeente Метр

Gods geweeíl: want hy doode Jakobus en fmeet Petrus in de gevange- volasrvan

niffe, en mishandelde veele, Aëtor. 12: 1. Maar als hy daar na trots op ggg:

het Vree-verbond met de Tyriers en Sidoniers , geworden was , en dat hy het `Gods

' gejuig des gemeenen Volks fig felven alte Godvergeten liet aan hem 1eu

nen , heeft hy die korte Glorie met de Ilraf van een veragte Bedelaars.- sturm“

ziekte moeten boeten; en is als een half-opgeknaagde Luis-pook, ramp- d; Luis

zalig daar heenen gevaaren, Aetor. 12: 23. Van defe Koning Agrippa ver- mm'

haalen de Joden , dat alhoewel het gewoonlijk voorlefen der Wet waar- WMC

lijk het eigen-ampt der Pricíleren en Leviten is gweell, dat egter de lodmvŕm

Koningen fulks ook wel plagten te doen, op de hooge Feell-dagen. En ‘Xgläggàng

dat fulks noch lange na de Babylonifehe gevangenfehap, ja felfs onder vérh'nlwá

de Herodeflen en haare Nakomelingen is in gebruik geweefl. Waar toe?

op datfe fulks niet fonder eenige fchijrx van waarheid fouden fehrijven , ’ '

{у feggen dat Agrippa , gemelde Herodes Soon, op fekeren Feeů-dag in

het >Wet-Boek lelende, de plaatfe ontmoete , daar lfrael belaíl word ,

geenen vreemden tot Koning te kiefen, maar eenen uit haare Broede

ген; en dat hy feer bedroefd en weenende is geworden, om dat hy een

vreemdeling en geenen af-komeling van den Aards-vader Jakob en was.

Doch waar van hy lig haalt liet onderrigten en trooflen, foo wanneer de

Joden hem feiden , dat hy immers haaren Broeder was , dewijl fijn Moeder

eene jodinne was. Voorder foo en heeft d’ontheiliging van het Hoogen- тис

priefterfehap met de HerodeíTen alleen geen einde genomen; maar de mat-sink

volgende Vorílen en Romeinfehe Stadthouders , wiens baat-fugt daar nut

uit will te trekken , hebben door misbruik van haaremagt iigdaar ook oo_k от':

Meeller van gemaakt. Еп gelijk in verval van faaken d’een ongeregeld- gsfc"

heid uit d’ander gebooren word; alfoo getuigd Jofephus ook , dat de Ko- `

aa 3 ning
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ning Agrippa, die mede uit het geflagte van defen Herodes was, eeni

ge tijd na defen , met toeltemmen van het Sanhedrim , aan de Levitifche

‘Sangers vergund heeft, foo wel Linnen Kleederen als de Priel’ters te

dragen. Gelijk mede de Hooge-priefiers om vuil-gewin een nieuwe rol be'

gonden te fpelen, en de gemeene Priefiers haare wettige Thienden ont

hielden; foo darmen fig boven maten te verwonderen heeft, hoe midden

onder alle dufdanige verwerríngen en verloop van faaken , egter het we.—

fen der Godsdienfl: , en de vaflgeílelde regeeringe der Kerk , na de Handvefì“

wetten van Mofes zijn konnen behouden worden: ten zy men geloove,

dat de Goddelijke voorfienigheid , hier over, tegen alle wiffelvalligheden

gewaakt , en het uiterlijk beitel des Hooge—priefierdoms , en Prieflers ‚

Leviten , Schrift-en-Wetgeleerde, noch in Raat gehouden wierden, om

’neífens d’Oudflen des Volks op de Zeden van het gemeen agt te geven ,

en de Kerkelijke Tugt , volgens d’ingel’telde Ceremonien en Oflìrhan

den , als de grootf’te deelen des Joodfchen Godsdienfl: voor te Pam en in

gebruik te houden 5 tot datfe eens tefl’ens foudcn weg-genomen worden. En

alhoewel Herodes de Groote, de Wettige Volgreeks der H00ge-prieílerS,

na fijn fantafie boog, en fomtijds af-brak, nochtans zijn’er geen blijken,

dat hy ooit andere gefleld heeft, dan die ten minflen uit de Stamme Le—

vi en van ’t geflagt der Priefieren waaren. Soo dat’er onder alle de Prie;

ilers , die na de Affamoneen tot de laatl’te verwoeiting des Tempels, dat

ampt bediend hebben, niet eenen gevonden 'word , die niet uit de Stam:

me Levi of Prieflerlijk geflagte zy geweeí’t; ’t zy dan datfe van Herodes of

fijn Nazaten , ofte eigentlijk van de Romeinen daar toe zijn verheven geworì

den 5 gelijk het ook foo beloofd was ‚Jer. 3 3: 20-2 2. Soo datmen vallelijk te ‘

gelooven heeft, dat den {laat der joodfche Republijk foodanig geí’teld

. was , dat (het zy men agt dat de Scepter van Juda eigentlijk met de Ba-`

bylonifche gevangenfchap gewankeld heeft; ofte datmen wil dat de Scep—

ter alleen zy de Politijke magt , die hier aan Iuda noch grootdeels in we“

fen wierd gezien) de Wetgever egter noch van tuífehen de voeten der ~

Üudfien , Vorílen of Koningen , foo als die dan hier waren , niet en

was afgeweken 5 maar datfe noch hadden haare Overheden en Vaders des

Vleefch, die met Magt en Gefag voorfien, op den Stoel van Mofes zit

tende , de Wet konden gebieden en voorfiaa—n 5 alhoewel dienjoodfchen

Hemel door veele blijken gereedfchap fcheen te maken, om opgerold

en weg-genomen te worden , en dat haare Goden als de Vorí’ten fouden val

len: terwijle de tijd vaPt naderde dat de Silo komen moelle, en de Kroon

aan dien fou gegeven worden die daar toe regt had 5 en welke God felve

uitdeelen en geven foude, volgens de Prophetie van Ezechiel kap. 21:

26, 27.‘ Doet dien Hoed ‘weg en heft die Kroone af, dejé en jill defi’l’ue

met 'we/èn ; ik fizl ver/wogen dien die ‚шт is, en vernederen dien die

hoog is. Ik jkl de Kroone Omgekeerd, Omgekeerd, Omgekeerdßellen. _7a

_lj/¿1l niet zĳn, tot dat h] kome dien daar toe regt heefi‘, en dien ik dien

Нос де ¿Wm fel. Alwaarmen door die Drie-werffe Omkeering, fchijnd te moe

ten verílaan , dat God de Joodfche Kroon driemaal tot op Chrif’cus Om‘

keeren , en te niete doen foude. Hoedanigen Omkeering eerí’telijk geilen

is in _]uda in het Huis Davids: daar na in Arillobulus en ’t Stamhuis der

Afl'amoneen , die Kroonen aannamen , en Omgekeerd zijn en te niete gin—

gen. Ten laatfien in Herodes die ook Koning in Juda wierd , maar wiens

Kroone ook Omgekeerd en te niete quam; doch Chrif’ti Kroone en Ko

ningrijk fou in eeuwigheid Raan: want hy fou over ’t Huis Jakobs K0—

ning zijn in der Eeuwlgheid 5 en fijn Koningrijk fou 'geen einde hebben ‚

Luc.
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Luc. 1: 33. Hoedanigen toefegging dan ook kort hier op in de Volheid вши:

des Tijds gekomen en geopenbaard is , in de Dagen datJefus de Koning der

Joden te Bethlehem , van Maria uit den geflagte Davids , ontrent het 37 jaar na de Рю—

van Herodes Regeering, gebooren is 5 als wanneer Augullus ontrent 4.0 Pl`^°“°'

jaaren was Roomfch Keiler geweeíl; en de \Veereld, die nu door een dË‘S’ÊÌÌÌÎ"

algemeene befchrijving Cijnsbaar aan die Mogendheid gemaakt was , Luc. танка-‚ас—

2. 1. van alle voorige tuimelingen vermoeid en afgemat, in llilte zat, bww“

en Janus Tempel te Koomen toegelloten Hond. Doch foo, dat egter on..

der-en—tufl‘chen de Bijl der Roomeinfche Krijgs-magt, nu al aan de wortel

derjoodfehe Boomen, ofOverheden en Magten geleid was,om haar in’t kort

ter neer te hakken , en door ’t Vuur van Gods oordeel uit te roejen ; gelijk de

Voorlooper van jefus , niet lang hier na haar waarfchouwde , Matth. 3: 10:

En gelijk’cr voordelang-gewenfte Geboorte—tijd van defen nieuwen Koning , dTSIËkäl‘m

niet weinige aanblikken , en kennelijke Teekenen fijner komíte; foo in het VSL, c“

Kerk en Burger-belluur derJoden,als in den Ceremonielen Godsdienl’t,d1efe komßc d“

van ouds beleden en geoefend hadden , waren voorgegaan, en noch dagelijks Mem“

gezien wierden, op dat de Wijfe en verfiandige onder de “fet-geleerde,

navolgens de toefeggingen der Propheten , daar uit {ouden konnen afpei..

len , op welken en, hoedanigen Tijd de Chrillus komen moeíl : alloo kan het

de moeite waard zijn delelve hier tot een opmerkelijk Voorbereidfel fij

ner komlte in den vleefehe, wat nader te overwegen. Sommige zijn wel

van gedagten ‚ datmen de Volg—reeks van de Gebiedfehappye in den Hui‘ a

fe Davids ‚ uit de opmerkelijke plaatfe Jer. 33: 20. foo moet opnemen , ffgfjnclëms

dat ’den Scepter vanjuda , by aldien niet in deílelfs Koninglijk Stamhuis , of ‚5; zo, in.

fijn Bloed-verwandfchap 5 ten miníten moeite blijven aan die , welke door

een opentlijke aanneming van de Godsdienll der loden , het zy dan onder

de Stamme Juda», of uit andere Stammen aanJuda ingelijfd waaren. Doch

nadien vers 24.. van ’t fclve kapittel dit gemeen gevoelen der oden en

Heidenen wederfproken word; ibo dunkt ons dat elk in defen ligt van zin

nen veranderen kan , en liever gelooven fal , dat den Propheet aldaar flar- ¿c

oogd op het Rijk van de Saligmaaker Jefus; namelijk die SPRUITE die Hemd@

God verwekken fou 5 en die als de Soone en Navolger van David, van gli“ csf*

den Huife Davids niet en fou afgefneden worden. Waarom wy ook geheel ‘

wel lijden mogen, datmen vers 15, 16, I7, en 18. met een kalm gemoed

overweegd. Defen dan het regt tot de K'roon hebbende, moeite die te

gelijk met den Scepter van Juda op-vatten , en den twil’t daar over weg—

nemen: ’t geen van de Joodfehe VVetgevers ten tijde van de Saligmaa- wang

ker Jefus qualijk verflaan , hun ook als een plompe misflag verweten word; Ё:

niet konnende onderfcheiden hoedanig de Mellias de Soone Davids en jcìldf

nochtans deffelfs Heere foude zijn. Gelijkfe haar (elven dan ook eheel on- WatTee—

kundig in de feekere Ken-teekenen der Tijden aanflelden 3 daar 1y felfs wel äï‘d‘iî‘dc

naauw agt gaven op het onfeker gefiel der Wolken aan den Hemel. Waar‘ Saligmakfi

om Wy hier ligtelijk mogen befluiten, dat de Saligmaaker de Joodfche

Meeílers dit verwijtende , ongetwijfeld het oog heeft op alle de voor mornin

verhaalde tuimelíngen der joodfche faaken , die lig te defer dagen , als foo ЁсЬЬсП

veele Teekenen der Tijden, aan den Joodfchen Hemel opdeden. Gelijk

defelve dan ook tot dien einde alfoo te vooren van God belleld , en door

het woord der Propheten van verre , ja al van Mofes tijden af, getrouwelijk

voorfpeld waaren. Belangende nu de Joodfche Politie , ofde uitwendige ge

í‘talte haarer Republijk; foo moetmen feker agten , dat dit onder andere -

rampen, aan deí‘elveeen boven-maten groote krak gaf, datfe federd het einde

van de Syrifche Koningen , namelijk wanneerfe onder Simon , en Hirkanus

Cn
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Gemme en haare Navolgers wederom vry geworden waaren , allengskens door haare

der Jood}? eige on—eenigheden cn fondige nukken, onder ’t geweld van vreemde Natien ,

55553?“ namelijk onder de Romeinen gebragt waren; als die haar ettelijke jaaren voor

истце des Chriílus , door de Wapenen van Lukullus en Pompejus , Cijnsbaar maakten ;

’ мышь ja miflchien tienjaaren na de uitbanninge van Archelaus , al tot een Provincie

of verwonnen Landfchap hadden gelleld. Gelijker ook geen en ontbreken

die meenen , dat fulks al voor de geboorte des Saligmaakers gefchied is:

invoegen datfe als gereed Honden, om op de miníte oproerigheid, foo

danig van defe magt overmand en uitgeroeid te worden, datfe geen Volk

wafer in meer en fouden zijn. ‚ Nochtans, niet tegenflaande al dit verfiel van faa

ken, foo was’er egter noch feer veel goeds in het Gemeente-bell desjood

ьеа noch fchen Volks te vinden; en men kan met het íelve wel aan te merken,

:ïgcůdd genoegfaam ontwaar worden , dat God niet alleen eenig wefentlijk goed on

' der fijn Volk bewaard hadde , maar dat hy ook onder alle die afwifl‘eling der

tijden, fijn Beloften, van Ouds door Mofes en de Propheten, aangaan

de veelerhande uitwendige zegeningen, gedaan, in haar vervulde; haar

uit feer kleine beginfelen na de Babylonií‘che gevangenfchap , in ’t Land

Houmt). Canaan wederom vermeenigvuldigende en magtig maakende boven haare

danFdC' Vaderen; gelijk van haar vooríeid was, Deut. 30: 5. ’t Gene dan ook

van veel Geleerde werd aangemerkt, te defer tijd, in het Joodfche Volk

Уаа‘сгеъд vervuld te zijn : als die nu onder den Tweeden Tempelvry meerder geworò

íâïä‘í‘g‘âmg' den waren dan fy te vooren waaren onderden Eerfien: zijnde nubuiten alle

Waaien. ` fpliílìng der Stammen,een Republijk die als nieuwelijks opgeregt was,uit alle

de хп. Stammen lfraels , welke te vooren gelijkelijk onder Salomon í‘tondem

Hier en boven waarenfe ook nu meerder in getale en boven hare Vaderen foo

danig uitgedegen , datfe behalven de bewooning van Iudea , en de befitting

van het geheel omliggende Land Canaan dat aan Abraham beloofd was,

nu ook noch feer veele Volk-plantingen in de verí’rrojingen en elders

Wiìduir- hadden; namelijk in Babylonien , AíTyrien, Meden, Perfen, Alien, A

ЁЁЁЁЁЁЪ- гаЫеп , Syrien , Egipten , Afrika, Griekenland , Italien en Spaanjen , jadoot

den voor de de geheele bekende Weereld verilrooid: in welke fy vryheid van verblijf,

ËQËËÏÎS en Godsdiení’c en haare Synagogen hadden. Tot welke men niet en moet ver—

kers. geten by te voegen, dat boven-groot getal der Profelijten of Iodegenoo‘

ten , die aankomelingen waaren , welke uit de Heidenen gewonnen wier—

den , en een voorloopende aanblik gaven, van de toekoml’tige bekeeringe

der Heidenen; gelijkmen fchemeragtig uit Aétor. 2: 5-1 1. fou mogen beflui

Нос he: ten. Wat nu vorder den Godsdieníl en den Kerkelijken {laat derjoden aan

ddfîhe gaat , daar ontrent wasook een groot verval en fchandelijke afwifl‘eling: En

Kerk en men fag daar in maar fommige dingen ten deele wel maar vele t’eenemaalqua

lijk gefchapen. Want ofwel het wefentlijk deel der Godsdienfl: noch behou‘

gen genera den fcheen; foo hadfe doch feer veel van haar Oude glants enheerlijk—

w“ heid, ten aanfien van fommige Goddelijke gaven en het mifl‘en der in

wendige fuiverheid en volmaaktheid haarer af-komíl: verlooren: zijnde

ook nu al feer wijd van de Oude Leere der Vaderen en Propheten , en haaren

dienfl afgewiffeld. Onder welke berooving wy voornamelijk defe voor de

kennelijktte konnen Rellen: eerfl datfe nu de Wonder-teekenen en de Pro.

pheten quijt waaren: gelijk de laatí’re Wonderdaad onder hen in’t Oude

_ Teí’cament aangeteekend , de verloílìng van Daniel uit den kuil der Leeu—

klïärîĳ; wen fch-ijnd geweeíì te zijn, kap. 6: 22, 2 3. Ook en leeí‘cmen van geen

bloorvnn andere Mirakelen , als het wonderdadig genefen door het Bad-water te

f Bethesda , welk door de beroering eenes Engels op fekeren tijd gefchiede ,

k"- 1011- 51 2,I 3, 4.— Alhoewelmen niet en weet federd wanneer of valli hoe

ange
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lange die genefing door fulken indaling in ’t felve Water, plaats gevonden

heeft. Doch men diend aan te merken, dat na de laatlle Wonder—daad

van Daniel, en de wederkeering uit Babel, een ruimen tijd, geduurende

de Perfil‘ehe Monarchie, God egter noch de Gave van Prophetie in de

_]oodfche Kerk heeft laten opvolgen, den tijd, foo fommige gillen ‚van

ontrent 130 jaaren: in welkfe vericheide Propheten, als Haggai,Zacha_

ria , Maleaehi Sec. hebben gehad: als ook fommige Heilige Schrijvers д ge.

lijk daar was Ezdras enNehemias , benefi'ens de Mannen van de Groote Sy

nagoge‘, waar van Ту felfs Simon den Regtvaardigen , die lang na Alexan

der de Groot geleefd heeft, den laatllen rekenen. Agter wien de Joden

ook geern bekennen, datfe geen Propheet noch Prophetie meer en heb

ben gehad, als alleen dat’er íomtijd een Goddelijke Openbaring gehoord

wierd, diefe een Dochter derfiemme noemden: zijnde dit na haar feg

gen, een minder foort van Prophetie. Waar uit wy befluiten mogen, Всгго

‘ dat de Prophetie een ruimen tijd langer in de Joodfche Kerk heeft lland

gehouden dan de Mirakelen. Gelijk fommige Godgeleerde foodanigen langer dan

Huishoudinge, in meer van de voorige Eeuwen ofUmloopen der Kerk- ЁЖ?“

verwiflelingen, willen aangemerkt hebben. Dus fietmen dat tuíl‘chen de Kerk (land

Schepping en de Sondvloed, wel verfcheide Goddelijke Openbaringen детищ

aan de Aards—vaderen gedaan zijn, doch by welke geene Wonder—daden

gefehied zijn , dan alleen de Hemelvaard van Enoch. Soo darmen te ag- Вуьещьс

ten heeft , dat God de Prophetie en de Openbaringe t’allen tijd van “зате

meerder nut voor de Kerk, dan de Mirakelen fchijnd gehouden te heb— ждёте;

Ьеп: en dat hy die ook daarom langer in defelve heeft laten blijven. Ge- шибер

lijk’er dan ook veelfinds in de voorige tijd gefien is, datfe beide in de Pmï’hmc‘

Kerke bloeiden: want ter tijd dat God Mirakelen dede terwijl de He

breeuwfche Kerk onder de Babyloniers en elders in gevangenfchap zat;

als in de verlofling der Jongelingen in den vuurigen Oven, en de feld

faame verandering van Nebukadnezar, gebleken is. En fooisookde Pro‘ д

phetie door Ezcchiel en Daniel onder hen behouden. Gelijk mede Da—

niel in fijne Prophetering noch-volharde onder de Perfifehe Monarchie,

Dan. 9: 1. en kap. lo: 1. Daar in van andere gevolgd wordende tot aan

het einde van die Mogentheid, alswe terítond feiden. Welke beide ga‘

Ven federd de\opkomít der Griekfe Monarchie, fchoon die 300 jaaren ‘

gefiaan heeft, foo geheel hebben gehouden, dat’er in al dien tijd geen

Mirakel gefchied noch geen Propheet tot op de tijd des Nieuwen Teíla‘

ments aan de Kerk gegeven is geworden. God de Kerk alfoo doorhet Waarom

berooven van dit Ligt en derving defer gaven , een middel verfehafl‘ende om God de

ernílig te verlangen , na dien Grooten Propheet die Mofes beloofd had, dat

God uit haare Broederen verwekken fou , Deut. I 8: I '5 . En dat in die meer en „naar сс

шеег opkomende duiflernis , de Sonne der Geregtigheid eens over haar 313:

mogte opgaan. Gelijk dan ook op den ondergang der Griekfe Monar— clmßus

chie, met het opkomen der Vierde, namelijk de Roomfche Mogend

heid , Chriftus verfchenen , en te gelijk met hem de weg—geweken Mirakelen Êhrmus‘

en de opgefchorte Prophetie, wederom aan de Kerk gebragt zijn : die ook heeft de_

van doe aan tot aan het beíluit des Nieuwen Teflaments geduurd heb"

ben. Soo nochtans, dat egter de Joden federd dien tijd tot op defe Uure, ксхсшс

zijn geweeft en blijven, fonder Prophetie; en deswegen vry ellendiger dan

eertijds in de onderdrukking van Egípten en de gevangenfehap van Ba- ,gr-bmg.

bel, daarfe niet van de Prophetie en zijn ontbloot geweeít. Waar door ждете;

‚dan ook dit Volk als in het aangefigt wederfproken word, wanneerfe

tot hun verfchooning en uitvlugt defer hedendaagfche befoeking feggen: Moden

B b b dat dom'
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‚седые dat den Geeft der Prophetie ophoud, als ymand in vervolging leeft, en’wel

dwaling voornamelijk onder de Heidenen. Maar hoe nu toe? ls- dit geflagtedan

vergeten, of lefenfe in de Heilige Schriften niet meer, hoe veele Pro—
fer»o pheten , de gave van Prophetering in haare voorige vervolging, en gevan

genfehap en veelerlei andere verdrukkingen hebben gehad? Of fou het voor

beeld darmen leeí’r van j—ofeph, Genefis 4.0: 8, п. Sec. en van Daniel,

kap‘. 2: 1‘9. "en van Jeremías, kap. 32: 26. en 33: I. en Ezeehiel, die

doorgaans in Babel gepropheteerd heeft: en Elias , I Kon. 19. en van Micha ,

1 Kon. 22: 27, 28. en Amos, kap. 7: lo. en andere nu maar Fabelen ge.

worden zijn, om dat haare hardnekkigheid defelve niet en wil aannemen.

Doch tot welk wy als Chrifienen , ook noch die van het Nieuwe Teí’rament.

waarfchijnelijk genoeg mogen toevoegen: ziet van de Apoítelen Aelor. 5: 1 8,

19. en kap. 1 2: 7. en kap. 16:25. als mede de Openbaring van Johannes. Wel..

ke Mannen alle in foodanigen {laat , Goddelijke Openbaring hebben ge..

had. Voorwaar men moet foo dwaas niet zijn en meenen , dat de gevan

Dude geniflen en de vervolgingen , de Prophetie konnen doen ophouden: want

vçrdruk- Gods Geeí’r en laat lig nooit aan boejen leggen , noch van de Macht

Ëè'f‘í‘âcâ‘fl der Tyrannen beteugelen: gelijk dan ook d’Aardfche Overheden, nooit

Tyrminen d’onmiddelijke openbaringen hebben konnen beletten aan den genen , die

Ëäci’îíëhc— voor d’Eere van Gods Naam , in lijden zijnde, defelve als doen voorna—

rie nooit melijk van nooden hebben gehad. Doch indien het flaauwe Jodendom

äêâfîlì‘b‘îgî eenmaal begeeríg word, om de waare oorfaake en den regten tijd te we‘

den. ten, waarom en wanneer het Серёге en den Prop/neet verzegeld is ge..

worden; laatfe met een rein gemoed lefen en regtfinníg poogen te ver

Dan-911% {taan , ’t gene haar die nette Tijd-ramer Daniel, (diefe foo geern uit het getal"

1) а der Propheten fouden willen uitgefchrabd hebben) uit de woorden des En

‚ot glazig“ gels vaít-gefield heeft: t’Swentz’g Weken feid hy , zĳnщита over u Volle ‚

gcwcíèn- ende over uwe Heilige Stadt, om de overtredingen te fluiten, ende om de

fonden te nerzegelen, ende om de Ongeregtzg/oeld te ‘Ĳerfiìenen ; en om een

Eeuwige geregtz’ghez'd aan-z‘e—lìrengenJ en om‘het Gefigte ende de Prop/vete

te ver/zegden ,‘ ende om deНищим der Heilzgheden tefal’uen. Tot welke

wy hen ook feer welvoegfaam de voorfpellmg van Hofeas kap. 3: 4., 5.

mogen in bedenken geven. Soo dat dan d’Openbaring, en Prophetíe

en Mirakelen in de Joodfche Kerk gemií’t moeiten worden, tot op Mef—

fiam den Vorlt, volgens de Schriften : en derhalven dat defe dingen

opmerkelijke ken-teekenen der Tijden {ouden zijn, die niet en konden

Ven?! verduilterd worden. Soo was’er , ten tweeden voor de komf’re van den Mef—

fias , ook een groot verval onder het Joodfche Priefierdom, dat na de ont

dorate de- bering der Propheten en Wonder-daden , by-na alleen onder dit Volk noch

amd' geheel in wefen was: doch ’t geene nu geheel onwettelijk en onfuiverlijk

van Goddeloofe menfchen , fchelmen en Moordenaars bediend wierd. Want

federd dat na de verdrukkingen onder de Syriers en Egiptenaren, de K0“

nmgen van Syrien , daar over hadden beginnen magt te krijgen , begofienfe

met dat felve ampt eenen fehandelijken kooP-handel te drijven; ’t felvedik

maal overgevende aan dien , die het meeflze Geld daar voor gaf, fig niet ont—

fiende andere daarom uit te fehoppen: gelijkwe boven onder de Syrifehe

Rijks-befitting uit 2 Mach. 4.. en I Mach. 7, hebben aangeteekend. En

is fulks niet alleen gefehied onder defe Heidenfche Koningen , maar dit Prie

' н {terdom is felfs onder Herodes ‚ die als een Profelijt noch dejoodlche Gods—

Prïcfiîîgc‘ dienlt wilde omhelfen, door kunílen en [kreken en om groot Geld verkogt ge

ЁЖ?“ worden; ja foo dat’er niemand dan door Geld en Gaven aankomen kon.

1“,on Waarom het ook niet anders heeft konnen gebeuren, of daar zijn door ‚

duf—
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dufdanige Geeítelijke-Ampt—kooping , Goddeloofe en gantí'ch onwaardige

Perfoonen ingedrongen; die het ook even foo bedienden , als fy daar

waaren aangekomen. En heeft de fchendinge van dit Eerwaardig Ampt ,

federd het verval der tijden onder Antiochus Epiphanes 5 geduurd tot on

der de Roomfche Stadthouders , die de voorige 0m vuil-gewin , daar in niet

on-geern navolgden‘. Tot dat God eindelijk het reflant van dit verwelkerende

Priellerdom met den fchoonen Tempel , en eertijds Glorie-rij ke Heiligdom ,

telïens onder de Puinhoopen van het verwoelle Jerufalem doen begraven

heeft. Maar gelijk een doolenden Herder fekerlijk de dwalinge der Kudde
Onwe

na fig fleept; alfoo kon het niet minder zijn of daar moeite onder dit ver- m‘dhcid by'

val, ook een groote onwetendheid by het Gemeene-Volkinkruipen‘. Ge
’t joodfche

Gemzen:

lijk het ten tijde van de Saligmaaker niet alleen onder ’t Gemeen , maar Volk.

felfs ook onder de Leids-luiden en Schriftgeleerde al doorgebroken was , die

ongetwij(feld het Gemeen daar in waaren voor-uit gellapt. Gelijk het in

alle voorvallen foo gebleken is , daar Chriítus met defe Meeí’ters over den zin

en de leere der Wet gehandeld heeft. Betuigende daar by ‚ dat de Wetge

leerde den Sleutel der kennifle het Volk ontnomen hadden 3 en haar daar door

verhinderden om door het geloove en de onderwijfinge der Vaderen , klaar

te verfiaan , hoe en op wat tijd de Meflias moelle komen ; haar den weg alfoo

toedammende datfe nieten konden ingaan , Luc. I 1: 52. Ja het was met dit

Volk al foo ver , dat de Over-prieílers , en felfs de Pharizeen , die noch wel

de - fchranderfle onder alle \Vetgeleerde fchenen te zijn , volmondig uit
Onbe

lapten, Dat het Gemeene-Volk de Wet niet en гит/гона ; en ’ver’uloekt йьаатдд

шт“, Joh. 7: 4.9. Doende fulks mogelijk foo veel te vryboríliger als fy

wel willen , hoe weinig forge fy voor de Goddelijke Wet gedragen , lig al.

leen maar bemoeid hadden 5 een deel viefe Leeringen en laltige Geboden

van menfchen , met heele vragten op den fchouderen des Gemeenen-Volks

te leggen; die fy nochtans felfs met geen vingeren aanraken wilden. Nu

gelijk de .Seëten der Joden eerít opgekomen zijn , na dat de Propheten

hadden beginnen op te houden ; (want men had doe in alle oprijfende

gefchillen den mond Gods door defelve altijd raad gevraagd) foo waaren

ook de Leermeellers defer Seelen , door de dagelijks-aangroejende ge—

fchillen en Twill-vragen , al meer en meer van de woorden Gods, en

den Geeílelijken zin der Wet afgedwaald; foo datfe meeít een verkeerd

heid der

Joodfche

Schriftge

leerde ten .

tijde des Sa“

ligmaakcrs.

Verval det

Ioodfche

Schriftgc

leerde is

door de

geílagte , en een Adderen gebroedfel vol nijd en шт waaren geworden. scm“

Alhoewel het ook waar is , dat’er omtrent de tijden van de Saligmaaker

wel eenige vermaarde Leeraars in haare Schoolen waaren; gelijk onder

anderen in die dagen vermaard blijven ‚ Rabbi Hillel en Schammai; doch

die egter met hun beiden in een geduurige twill leefden , over Agtien Stel

‘ regelen, daar {у ‚ noch haare Leerlingen , de faak niet eens in konden

worden: want fy hielden elk haare fireng foo hartnekkig valt, dat felfs

de Propheet Elias , diefe nochtans uit Malach. 4.: 5.— wagten voor de kom‘

‚ lle des Meflias , omalles te herílellen , haar niet en fou konnen tot een-ge:

voelen gebragt hebben. Waar van mogelijk eenige fehemering te zien is'

grootdeel

ingekomen'

Vermaat

de Lect

mccilcrs

der joden.

Hardnek«

kige drift

der joodf‘c

Sce‘taril‘cn.

Matth. 11: 14.. en 17: 10. met Luc. 1; 17. en Johan. 1:' 21. vergeleken; ‚

Welke Schriftgeleerde driften ook te mets by í‘ommige foo vinnig quamen

uit'de barflen , datfe in gevaar waaren elkander aan ’t lijf'te komen, en

den bek te breken. En wat wonder dat hier de menfchelijke Ge'eíl foo feet

den meeller fpeelde, daar meeí’t alle hunne heviglle verfehillen niet ge‘

bouwd en waaren op het Fondament des geloofs ,- noch de Geeílelijkheid

der Goddelijke Wet , die geen uitleg duld dan die Geeílelijke dingen met

Geeilelijke te faamen voegd д maar geheel fieunden op de menfehelijkeflm

— Bbb 2 et
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Dejo@ fettingen en Overleveringen der Ouden; befwagtcld zijnde metdc Rab

Шт: Беда" bijnfehe glolTen en dwafe uitleggingen , die elk ter Eerbied van fijn Mee

Не: тес ßjjve kaken flaande hield. Sulks datfe onder dies het ftuvere

“атеис- Woord Gods , jammerlijk met Fabelen hebben beginnen te vermengen : vol

gens ’t gene van haar voorfeid was, Jer. 8: 8, Io. Malaeh. 2: 1. 5. 6. 7. 8.

om дай Gelijk het felve ook klaar genoeg beveiligd word uit het eigen Geloofs

:gä'èfßn Onderwijs defer Sehriftgeleerden, in welk fy de voornaamlle Geboden der

хнгшапдсп Wet, door haare menfchelijke Infettingen alleen na de uiterlijke fchors

Ägäis? der eigen-geregtigheid verkeerdelijk uitleggen: waar van Matth. 5. eenige

Gods с. aanmerkelijke ilaaltjes gevonden worden; de Sahgmaaker haar daar in be

вши ilraífende , als een ding van de grootfte verkeerdheid in haare Leere: be..

° liet tot d’aangehaalde plaatfe ook kap. 15: 3. en Luc. I I: 4.2. daar Jefus

Dejen; de Pharizeen en Schriftgeleerde opde proef zet, en uit-fuiverd van die

gîhlriiälâ; verkeerde gloITen , waar mede fy de Heilige Schrift bemorll hadden.

атщьс Gelijk van hem voorfeid was dat hy doen foude, Malach. 3: 2, 3. H] fdl

ßlìflëïdc'ff аул а]: het View eener Смуты, ende als de Zсере des Vollen'.- Ende

läßt? t hy ful .zitten louterende en het Silfver кетгут, ende h] fel de Kinderen

Omhsffsm Levi reinigen, en by fàljè doorlouteren als Goud en а]: Silver. Ja de J0

‚мы: den felve [preken in haaren Talmud van dufdanigen verval onder de Leeraa

спадёт: ren , dat ten tijde van de Mellias zijn fou; feggende: in de Eeuwe als de

mmc.: „ Soone Davids komen [al , fal de onbefehaamdheid deoverhand nemen,

„ en de ge-eerde luiden fullen bedrog en guiterie plegen. Alle Rijk fal toe

„A gedaan zijn aan de overgeloovigheid en verkeerde gevoelens, en daar en

„ Ы niemand zijn diefe bellraft. En hoe foumen de tijden die kort op jefus

onfen Mefïias gevolgd zijn, netter na waarheid konnen affehilderen, dan

fy felve met defe levende kleuren doen; alíl`e feggen: dat van doe aan

haare Wijfen zijn geworden als de Seh'riftgeleerde, en de Schriftgeleerde

als de Difcipelen ; en Difcipelen al het (legte Volk 5 en het ilegte Volk

is meer en meer vervuild geworden, terwijl niemand agt gave om ’t felve

te onderwijfen. En hier van fprekenfe op meer plaatfen een ronde Taal.

Voorwaar de verdeeldheid der verfcheiden Seelen , namelijk de Phari

zeen, Sadduceen, Eileen en Aílìdeen, die doe al een wijle tijd, en fe

derd daar geene Propheten na de Babylonifche wederkeering noch Afgo

derie in Ifrael , ruim 14.0jaaren voor Chrillus gepleegd wierd , in fwang ge

gaan hadden, en elk nu llijf op lijnen droeifem gefet was, heeft niet

weinig den ellendigen Praat der Joodfche Kerk bevorderd: want daardoor

wierd defelve verdeeld en herwaards en derwaards gedreven: beneerfli

gende yder meer fijn Faëtie en aanhang met nieuwe Infettingen te llijven ‚

dan de waarheid en de regte Leere der geloovige Vaderen tot de Kerkein-~

te voeren. Waar door het dan allengskens opgekomen is, dat de Pro»

phetien der Propheten , die infonderheid van den Meílìas fpreeken ,verfuirnd

en onverflaanbaar onder hen geworden zijn: niet meer onderfoekende , alswe

aanílonds feiden, hoe en op welken de Chriílus komen moelle. Welk

wanen» verflandig onderfoek daarom ook met regt de Sleutel der kennilfe, die de

gîïcgâlß Schriftgeleerde weg- genomen hadden , van de Saligmaaker genoemd

fcnoemd. word, Luc. п: 52. Gelijk het ook gebleken is , dat ~)efns van Nazareth

nergens anders door onbekend aan dit Volk gebleven is, als door het

miffen van defen Sleutel. En foo ymand , behalven de voor-gedagte Fae'tien

der GAULONITEN en HERODIANEN, ook noch d’eer{l'e opkomll met

het levens-beleid en de Geloofs-belijdeniffe deferjoôdfehe Seelen begeerig is

na te fpooren 5 Thomas Goodwin, d’Heer Burmannus en fommige andere

hebben defelve tamelijk naauwkeurig befchreven. Dus merken wy dan al

leen
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leen in ’t voorby-gaan aan, dat God egter in alle defe vervallen tijden

na fijne goedheid (voorhenen dikmaal betoond) ook noch de waare Lee— In (‚скид

re door een geloovig Zaad , als een overblijffel in de Kerk bewaard heeft. ißngçhfçn

Want aldus heeftmen te dier dagen noch gevonden eenen Ouden Simeon,

verwagtende de vertrooílingen lí‘raels 5 en een Anna de Prophetefi‘e; en "спине!

Zacharias en Elizabeth , de Ouders van Johannes de Dooper; als mede

Maria en Jofeph ‚ de Ouders van Jefus 5 en ongetwijffeld feer veel ande- denim":

re: gelijk overbodig gebleken is aan de goede verwagting en kundfchap ШЁЁЁ'

Ьу veele omtrent het aannemen en gelooven in den Meflìas, foo haalt hy vonden.

gebooren was , volgens de Schriften. Siende buiten alle twijfi‘el dat het nu

den regten Tijd was, in welke de Prophetifche voorfeggingen ten einde lie

pen 5 daar-en-boven dat ook alle de Teekenen van het vervallen Koningrijk ,

en foo feer ontheiligd Priellerdom , en de verdraajing der Goddelijk W et ,

met uitgeflrekte armen om verandering en verloífing riepen 5 op dat hy

‚ quame van den welken moeíl gefeid worden: De Heere z'sonfe Rigter, de

‘ Heere i: onfe Wetge’uer, de Heere is onf: Koning, hy fizl on: behouden,

Jef. 33: 22. God hier toe ook fommige vroome lfraeliten met fijnen goe

den Geef: verligtende5 waar vanmen voorbeelden zien kan, Luc.‘ 2: 25“.

en elders. Hier—en-boven was dit noch in de joodfche Kerk tamelijk wel waarin

gcí’teld , dat dit Volk federd de Babylonifche wederkeering, alleen den

waaren Gods haares Verbonds gediend, en een grouwel hadden gehad :miie

van allerhande Afgoderie; tot welk nochtans haare Voorvaderen eertijds “ätlï'îu
met de grootlte uitbundigheid en rafernie genegen waaren: willende nu куда“, „а

niemand onder hen de minlte gemeenfchap met de Godsdienlljder Heide- dËrB‘l‘ylo—

nen hebben 5 gelijk doorgaans gebleken is , in de oproeren en ontlteltenifl‘en

die over de opgerigte Beelden , en Tropheen der Romeinen , onder hen ont- @eraf-kee

ílaan zijn : infonderheid wanneer eens naderhand de Keifer Cajus fijn Pronk

beeld in den Tempel wilde fetten. En wat een grouwel eertijds de regtfin- ` ‘

nige Joden onder de Syrifche Koningen hadden , over d’ontheiliging van

den Brand-Altaar, op welke Antiochus Epiphanes het Beeld van Jupiter

geplant had 5 en den Gouden Arend die Herodes lang daar na boven de

Tempel-poort te prijk fette 5 fulks hebbenwe alreede gefeid daar het be

hoord. Boven dit hadden de joden ook noch haare Kerkelijke Vryheid ,

foo in de oefeningen der Ceremonieele Godsdienflen , als in de Eige-Re

geering der Kerkelijke dingen; defelve grootdeels belluurende door het

Sanhedrim navolgens de Wet van Mofes. Ook haddenfe te Jerufalem nu

ruim foo ontfachelijk dan ooit ‚ een groote gemeenfchap en beitel over de uit- Hebben

heemfche joden , die uit de Ifraelitifehe Stammen in de vreemde Landen

verílrooid waaren: felfs ook met de Profelijten der Natien, die alle den de Uit:

Hoogen-prieíler en den eenigen Tempel erkenden5 foo datfejerufalem, als чаш?!"

in ’t midden der Aarde gelegen , doe noch voor de Zit-plaats ofZetel der '

Godsdieníl hielden: en eens’ jaars fig met meenigten na de Feeften begaven 5

ofte ten minflen eenige uit haaren naam aldaar lieten verfehijnen , om haa

re en haares Volks Bondgenoodfchap te beveiligen. En hier toe haddenfe

ook binnenjerufalem feer veel Synagogen 5 waar in infonderheid de Profelij- Зутвочсп

ten van yder Land—aard , ook door iulkejoden onderwefen wierden: ten ein- ‘C Ута

de dat defelve daar na weg-trekkende wederom elk fijn eigen Land en Volk ËCÎ‘SÎMI’

fou konnen onderwijfen. Van hoedanige Synagogen wy meenen datmen leefl:

Aâor. 6: 9. en kap. 24.: 12. alwaar in d’cerí‘te plaatíe defe Synagogen der

Volken duidelijk van andere onderfcheiden worden. En diergelijke Syna

gogen of Collegien zijnder voor de laatite verwoeflinge wel 4.80 binnen

jerufalem geweeíl 5 in welke de Wet Mofis, en de Iniettingen en Over

Bbb 5 1e.
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leveringen der Ouden geleerd wierden; tot voortplanting van de Leere

опасг- der Godsdienft en de Zedekunde. En alhoewel in de Uitlandfehe Schoo—

g‘hcj‘ldc‘m len , de Godsdienít even foo als binnen Jerufalem geoefend en voort

uyfëîìä gefet wierd, foo ontbraken nochtans de Offerhanden in defelve, welke

dimfläl" God alleen aan den Altaar van Jerufalem hadde valt‘gemaakt; en daar toe‘

ÈÎÎ‘ÄÎSÎS de Jaarlijkfe verfchijning derwaards geboden hadde. Doch de kleine

Kerkelijke faaken , wierden ook in de buiten—gelegen Synagogen verhan

deld: maar de Swaarwigtigl'te quamen najerulalem 5 ofte de laaken \vier-‘

den in de ver-afgelegen Steden en Landfehappen , door wiíl‘eling van

Brieven of Befendingen afgedaan, Aätor. 28: 21. ’t geen alles geen kleine

Waarin flut en Ruggeíleun voor de eenigheid der Godsdienít; en band der Joodfche

dÊÏÊÌÊÊÍ“ Republijk gaf. Gelijk mede dit van veel Geleerde Mannen als een byfonde-À

iìcpublĳk re weldaad Gods aangeteekend word ; dat nu al dus lang de Bybel in de

fig-qe“ Griekfe Taale was overgefet: ’t geen niet alleen geen kleen behulp voor ’

‘ de Uitheemfche Joden en Jode-genooten verfirekt heeft 5 тааг ook een

Goddelijk middel tot de bekeering veeler Heidenen heeft aangebragt 3 ge—

lijk hier vooren nu al breed-genoeg van ons is aangemerkt. En dus veel had-I

den wy te feggen van de laatfle gedaante der _loodfche Kerk, tot een

Voor—bereidfel van de komíte des Mcflias, om daar mede de Heel en'

*vulkaan * half-heilige Hifiorie—boeken des Ouden Tel’caments , tot aan de Salige

(1811532:— verfchijninge onfes Heilands en de Blijde-boodfchap der geopenbaarde

щокгурм Saligheid te brengen. Refieerd alleen datwe nu ook van de Propheten en het

Imke“- Prophetifche Woord, dat de Kerkelijke Hifiorie van bei de Teí’tamen

ten aangaat , een weinig fpreken; en daar in voornamelijk bellen о wel

ke en hoedanigen wijfe ons in het felve , Jefus van Nazareth als de Mel'

fias en het eenig Oog-punt der Prophetie voorkomd; op dat wy hem in’

dit volgende Boek daar uit in der waarheid en na de Schriften van Mofes

en de Propheten , in d’Euangelifche Hií’torien mogen betoogd zien.‘
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-_ НЕТ VIERDE BOEK

Van de

VOOR-BEREIDSELEN

Totde

BYBELSCHE WYSHEID»

En gebruik der Heilige en

KERKLUKE HISTORIEN?

— EERSTE HOOPTS'FUK.

KORT INHOUD DEsEs Hoof'rsTUKs.

  

-I ‘.;- ./It de Prophetifche Schriften een groot en wq/êfntlgfk Deel der

" l Heilige Boeken nit-maaken ,1 en ook doorgaans in dejoodfehe Sym.

74 V3 gogen ‘voorgelejên Propheten en Prtâphetien , in 'wat .zin/àm

tjjd: by ¿Heilige ò'thrgj'fvers genomen. Waarom ePropheten ook Sienders ,

en haare Prophetien, Geiigten genoemd worden. Í/an haare этюд, т

driederlei Benaming, die aan haare Propheticgegeven word : met eenfraa

je waarneming, fwaarom Chrillus niet gefalfd i: , daar Иное/агат de Gn

sALFDE genoemd word. Joodfche waarneming entrent de Perfoonlijkc be»

naminge der Propheten. Wat de Prophetie der Woorden, der Wet, en

der Gefchiedeniifen is. Onderfoe/e of niemand een' Propheet heeft konnen

zyn, als die een Hebreer waff. Dat de Hebreen kort: Vna дате jrodenge.

noemd zyn ‚geen Prophetengehad hebben _, alhoewelj) die inde Ophomße van

. het Chriftendom, wel mee/t noodig hadden. ваш en Daniel lvan de jfo

den niet geern onder de Propheten geteld; met een Beufelagtige onderfehei.

ding daar entrent. Dat de Geeít der Prophetie op geen menßh die in

Gevangenfchap , of in Ballingfchap of Slavernic туи, of Bedroefd van

Geeft of ‘van Hoogen Ouderdom is, en leomd te rnjŕen ,. door 'ver/eheiden

naßioringen weder/¿broken Leeraars der Wet, Rabbinen en Schriftgeleerde

hoedanig ßmtg'jds oo/e Propheten genoemd. Wie Kinderen der Propheten

genoemd wierden. Propheten, Meefters en Raads-heeren, hoedanig ook Vaders

genoemd. Eerfugtige Titels der Pharizeen, waarom ‘vande Saligmaaker be.

jlraft, en aan de Dijeipelen lverboden. Wat Sohrgftgeleerde, Wijfe ge

naamd гул. Ит де tietjeheide bedieningen der Schriftgeleerde. Ofdejood

fche Schrijf-meelters, altgjd uit de Benjamiten moqlen genomen worden.

\Vetgeleerde en Text-luiden 'van wat onderfeheid. Chriltus rvan [доедат

ge twee rvoorname ßorten van Sehriftgeleerde veroordeeld. Onderfoeker ,

hoedanigen joort rvan Sehrißgeleerde. Í/an den Eer-titel Rabbi, en langs`

hoe fveel trappen fuan School-tagt men tot die waardigheid ophlom. lÍ/at

en hoedanzg de Voorgeftoelten tn de Synago en waaren _, die de Pharizeen

ßo ßeer beminden. Drie-erleißaat engedrag di): liehaams, entrent het zitten —

der Meefters en Leerlingen in de Synagogen; met een opmer/zlyke «ver/ela

ring der_ïoden daar over. Datmen de Wet altyd ltaandelas, doth neder

zit
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zittende verklaarde: en hoedanig die gewoonte van de Saligmaaker nage

volgd is. Beqaaamheden der Leerlingen , hoedanig van de joodfehe ‚Mee—

flers eertĳds ajfgefi‘hilderd. Prophetifche Schriften konnen niet b)’ toeval noeh

uit menje’hely’kegoed—keuring behouden zĳn. Doorwien de Prophetien voort

gebragt zyn. Dat God jònder de Prop’herien niet regt had konnen gekend

_ worden. Dat de Prophetien van een altijd—durendgebruik zijn ,‘ en ‘waarom

vee/ev dingen daarin Donker, en onder Hoogdravende Gefigten, Zinne

beelden en Spreekwijfen voorge/leld zijn. Dat Chtiítus het algemeen Oog

‚ punt der Prophetien , met de bleutel van ’t verßand dergant/Hoe H. Schrift

a. Datfi’ van de gemeene Leere der Kerke afwĳken, die ’t onderfoek der

Prophetien klein agten. Dat de Leere van Chriitus en d’Apof’te1en alleen op de

getuigenis van Mofes en де Propheten itgebouwdgгите/1. Dat де Leere van

den Dienfiknegt Mofes, ook over het 1\‘ieuwe ’l‘efiamenrgaat, om dat де
Kerk шт dien tyd, ook een Groota'eel van Gods Huis uitmaakt. Dat defaa

ken де Kerke Gods ‚rokende, in fillken rang gepropheteerd zĳn, alflejeker—

lyk malkander volgenßillen. Teekenen der'1`i}den , ’waar toeдуге/4. Dag

des Heeren , wat die in де Heilige Schrift bedmden wil : en waarom het

noodig wat dat de Prophetien in Gefehriften bewaard wierden. Op wat

grondjammige Godsgeleerde де Tijd-begrijping‘en der Prop/setzen jat/l met

‘ Seven Perioden bepalen. Tijden wel te onderfcheiden , helpt fi’er veel tot

het regt verfiand der Propheticn. Watfiìort шт menfehen de Prophetien

in ’t‘ Vergeet-boek geßeld hebben. In wat agting en fekerheid de Prophetien

van Chrií’rus en d’Apoflzclen aangetrokken zyn. Ongerijmdheid van die

fulks alleen ‘voor Bypaíiìngen of Accomcdatien houden. Dat d’eeijle Chri

ßen-Kerk haar jlak onmogelijk door Bypafïelijke Spreuken der Prophe

ten, tegen de Joden heeft konnen ßaande houden. Propheten hebben toege—

leid om den menfeh een goed begrip van Gods wegen in te boeflîmen. Waar‘

om God veelmaal en op verfcheide wijfen door de Propheten gefproken

heeft: en onder welke een Prijl en maniere van Redeneeringe en Tijd—ra

ming f)“ fulks gedaan hebben. Prophetifehe Openbaringen , hoedanig aan

de Propheten gedaan. Wat Prophetiíehe Getìgten de voornaamße zĳn,

die Ligt aan de overige en veel donkere dingen in de Heilige Schriftgeven

konnen; met yt: in ’t ‘voor—bj—gaan over het Tempel-gefigt van Ezechiel.

Van de Prophetifche Zinne;beelden; en in ‘wat voegen ¿zee/:fiel de Heer

lijkheid des Heeren onder een Onweder geben heeft. Dat de Cherubinen
waarfi‘hijnelijk niet met Vier Hoofden ofl waare Aangefigten gef/en zijn,

tegen ’t gemeen gevoelen der Joden en veele Chriiìen-Godgeleerde; met

een naaawkeurzg onderfiìek over de geßalte der Vier Dieren en gedaante

der Cherubinen , die den Wagen en 1 hroon des Heeren verjèlden. Van

den Geeft die in de Raderen wat, en het gedruis der Cherubinen Vleu

gelen , met een over-een—komjle van dit Geligte, met d’Arke des Ver

bonds , of Verfoen-dekfel; als mede met het gelìgte van Jefaias kapit. 6.

en dat van Daniel kap. 7. en Apocal. 4.. En dat Mofes ‘waarfohĳnelijk

de Voorbereiding шт dit alles gefien heeft, Exodus 24.: 10. 17. Wat

de Hebreen en /ommige Eerfte kerk-vaders van dit Gefigte gevoeld heb—

ben. Bedenking of in den Naam JEHOVA , ook de geflalte der Vier Die

ren ajfgeftbedŕ и .- en of die benaming mede niet den Afaame JESUS betee

kend. Dat den Wagen des Heeren in dit gefigte niet anders dan de Zege.

koetsvan Chrifius Jefils als de Meflìas en Verlofl‘er vanfijn Kerke wil te

kennen geven .‘ Met een toepafling van de Vierderlei gedaante der Cheru

binen, en de Vier Raderen , op de Vierdcrlei Praat die in Chrifii Kerke/oa

te vinden zijn, де.

- Вас
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“ At de Propheten of de Prophetifche Schriften, ten aanfien Prophcu"
P \ "il van haare breede uititrekkíng en aangelegentheid , een groot, rch@ Schrif‘

en voornaam deel van de Boeken des Ouden Teílaments uit- mĳn

maakcn , kan van niemand, die in defelve flegts fiuks-wijfe decllhi’andc

onderwefen is , geloochend worden: en deswegen zijn defelve Ёж?“

‘ ook altijd by de Geloovige gehouden en forgvuldig bewaard , Tau—

voor een koí’telijk gefchenk ‚dat—uit den Naame Gods , tot een regelmaat des ‘mms’

Geloofs en trooltelijke toefegging van des Heeren belofte in den Meílias , aan

de Kerke overgeleverd is. Gelijkfe ook tot dien einde van ouds altijd opent

lijk van dejoodl‘che Leeraars in den Tempel en Synagogen , Ja van de Salig

maker felfs, voorgelefen en aanbevolen zijn, Luc. 4.: 1 7. Soo darmen uit defel- Prophcten

ve ook de Gemeinte Gods ten allen tijden geí’tigt en onderwefen heeft; elijk шиш“ а

te zien is, Aítor. 18: 24-28. Waarom dien grooten Prediker Paulus ook chynJaÈâ:

waarfchouwd , dat doch de prophetien niet en moeten in veragtinge komen , 8°" вещи:

1 Thefial. 5: 20. In wat tijd en onder welke Koningen van Ifrael en_]u..

da , de Propheten des Ouden Tefiaments , welkers gefchriften ons ter

hand gebleven zijn, gepropheteerd hebben, daar van is vooren ruim ge

noeg gefproken: en wy hebben daar geilen , datfe Gepropheteerd en Ge

fchreven hebben in de dagen der Koningen , waar van wy de‘Hiítorien heb« ‘

ben 5 Ja datfe waarfehijnelijk fommige Hiltorifche Boeken felfs gefchreven

hebben 5 ofte datfe ten minlten van fulke Mannen zijn voortgekomen , die

haar in defe gave grootdeels gelijk waaren: alswe met de voorbeelden van

Gad , Nathan en andere hebben getoond. Sulks dat ons hier alleen te onder.

foeken Raat, van hoedanigen aart en oogmerk, en geduurig nut, men de

Propheten of haare prophetien, te agten heeft 3 nadien ons fulks geen

kleen Voor-bereidfel tot de Bybelfche Wijsheid, en de kennifle Gods in _

den Melllas geven íal. Te propheteeren of een Propheet te zijn, heeft _In wat

in de Heilige Schrift verfcheide opfigten en beteekenifl‘en: Want fomtijds

word het genomen voor de Boeken en Schriften der Heilige Propheten: спРгорЬс—

elijk in defe fpreekwijfe blijkt, Luc. 16: 29. 5] hebben пище: т de

гор/лжи. Ten anderen werd het fomtijds genomen voor het geheele Schrihgc‘

Woord Gods 5 waar opmen mogelijk de fpreuke fou konrien paffen , 2 Petr. 2:?“ ’

1: zo.geen Prophetie der Schrift is шт Ezgener uitlegging. Ten derden wor

den ook Propheten genoemd , alle die gene , welke God verwaardígd heeft,

hem felven genoeglàan aan haar in ’t byfonder te Openbaren; alhoewel wy

juií’t hare prophetien in geenbyfonder Boek breedelij k gefchreven hebben:dus

was Abraham een Propheet, Genefis 20: 7. en Miriam een Propheteffe, Exod.

15: zo. Hier-en-boven foo werden ook de gewoone Uitleggers van Gods

WVoord, of Leeraars, fomtijds Propheten genoemd; waar op veelligt de

laatfe ziet, Matth. Io: 4.1. Die een Propheetlom‘fangd in den naam eene:

ropheten. Gelijk mede Paulus van duidanige Propheten en prophetee

ringe dikmaal gewag maakt 5 ziet onder anderen Rom. 12: 7. 1 Cor. 12.

en kap. 14.:29. &c. Ten laatí’ten word wel alder-eigeníì fulk een, een Wigan

Propheet genoemd, die door Goddelijke openbaringe ‚ vermogen ont- mfc'ffcmf

fangen heeft, om toekomende dingen , die boven en buiten ’t bereik der Propheet

menfchelijke voorlienigheid gaan, te voorfeggen , en aan de Kerke Gods 0532;??

by monde en Gefchrifte te Openbaren. Waarom men niet alleen de Pro- ёж.

phetíe , een Hĳiorie' ‘voor den Tĳd, fou konnen noemen; maar wy ag—

ten dat het ook geheel welvoegiaam aan het Ampt der Propheten palt ,

datfe feer dikmaal ZIENDBRS zijn genoemd geworden; als te zien is,

A1 Sam. 9: 9. gelijk mede daarom haare Prophetien, veeliinds een GE

SIGTE ‚ofG551GTEN genoemd worden ‚Jef. 1: 1. ôcc. namelijk, om dat God

С cc niet
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niet alleen haar veríland, door lijnen Geefl: foodanig verligte, datfe toe.

komende dingen, die dikmaal noch door een lange reeks van tuffchen..

komende jaren, voor de oogen en gedagten der menfehen verborgen

waaren , van verre konden zien als tegenwoordige dingen 5 maar ook om

dat aan шеей а11е de Propheten , eenige feldfaame Gelìgten en Openba—

ringen vertoond en voorgeiteld zijn j welke fy felve veelfinds gewoon zijn,

.Ë*°Pl“‘_ Свисти: of GESIGTEN Gons te noemen. Waar van wy voorbeelden

vinden by Jefaias, Jeremías, Ezechiel, Daniel, Zacharias, Hofea,Mi

жатве; cha, Paulus, Petrus, Johannes en mogelijk andere. Dus verfiaan wy

dan door de Prophetien gemeenlijk die Schriften, welke wy van fooda.

nige Propheten in de Kerk, als een Woord dat feer vafl: is , behouden

hebben; en tot den H. Bundel van de Boeken des Ouden Tefiamentsjnge.

lijfd zijn, en op haar Reeks malkander in onfe Bybel volgen. En wy en

zijn met шеей а11е Godgeleerde niet gewoon, eenige andere Leeraars en

Uitleggers van Gods Woord, hier onder te rekenen; alhoewel wy ook

die , welke boven defe ook Propheten en Kinderen der Propheten , en

Vaders, en Wijfe en Rabbinen en Sehriftgeleerde genoemd zijn 3 tot een

merklijk onderfcheid defer eigentlijke Propheten , aanítonds fullen opha.

len; op datwe gewoon‘worden alle die genoemde, geheel niet te vermen

gen met fulke Propheten, welke van ouds Gefalfd en onderfcheiden waa'

ren , van het Ceremonieel-ampt der Priefleren en Leviten en andere

Leeraars der Wet , die hun werk was de Wet dagelijks aan het Volk Voor

te lefen en te Verklaren ‚ ofte ook de gefette Oiferhanden waar te nemen‘

(Sclìgïr Doch ‘de Eigentlijke Propheten waaren boven-gewoone Leeraars, van

figuurlijk: God onmiddelijk uit allerlei Stammengeroepen; en wel meeít’in fulke tij

den, wanneer daar herflel in den Godsdieníl, en het Burger-befiuur, en de Ge.

Propheten ‚ regts—pleging van nooden was 5 ’t gene dikmaal door d’agteloosheid der Prie—

‘" ‘k Lgf.“ {teren , Leviten , Koningen en Raads-heeren , was begonnen tevervallen. Ge“

lijk mede defe Propheten verko'ren , dat is van God geroepen zijn, van hooge

wat. ‘ en lage Praat ; namelijk fommigevan den Akker en Vee‘hoeding , andere van

Ат“ 1‘ " Koninglijken Bloede: gelijk jefaias feer waarfchijnelijk een Soon van Amos is

‘ geweeíl, de Broeder van Azaria , de Koningvanjuda; als mede Daniel die

van Koninglijken Huife was. En dat de waare en eigentlijke Propheten ook

dikmaal gefalfd zijn , en Gefalfde zijn genoemd geworden; blijkt niet duiiter

lijk uit verfcheide plaatfen en fpelingen des Ouden Teflaments. Dus zien

Sal'iniî wy r Kon. 19: 16. dat Eliza gefalfd is om in de plaatfe van Elias te ko

Ёж)” “ men. Siet ook I Kron. 16: 22. ‚En щи: mĳne Gejìzlfde niet aan, ende

en doet mĳne Propheten geen quand. Alwaar Abraham , Haak en Jakob

‘ook Propheten fchijnen genoemd te worden, uit Genefis 20: 7. en kap.

2 7. en 4.9. met Pfalm 105: 14., 15. vergeleken. Voorwaar al Шее dat den

Heere Chrifius, Jef. 61: I. en Pfalm 2: 2. en 1 Sam. 2: 35. en Habakuk

3: 13. waarlijk den GESALFDEN genoemd word, ja die Gefalfd is met

Vreugde-Olie boven fijne Medegenooten, Pfalm 4.5: 8. foo en moetmen

iig egter niet verwonderen, dat jefus de CHRISTUS , dat is deафиш,

Waarom defe uitwendige Salving der Propheten niet en heeft genooten, fchoon

‚C‘ìîiiiiiîrĳ hem die driefinds, namelijk I. als Koning, II. als Priefier en ten III. als

lĳk Gcûlfd Propheet toequam: want de Saligmaaker heeft wel alle die Bond-tecke

Îácääásh’ nen ontfangen , welke gemeen waren aan de gantfche Kerke, op dat hy

Koning, behalven verfeheide andere reden der geregtigheid, fou betoonen de ge—

înl’llâïèò meenfehap die wy met hem hebben 5 doch de andere uitwendige pleg

priefier is tigheden die alleen aan byfondere Perfoonen eigen waren; hebben buiten

Wma“ de minlle kreuking van fijn Ampten , tot fijn perfoon niet behoord: want
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eerílelijk foo en heeft hy de gewoone Koninglijke Salving niet van поо—

den gehad, om dat fijn Rijk niet tijdelijk noch van deie Weereld was.

Ook niet de Priefterlijke Salving, die voor Aaron en fijn geflagte was g

от dat Chriflîus geen Prief’ter na fijne Ordening, maar na de Ordening

Van Melchizedek‘ was. Ten laatí’ten ook niet de Prophetifche Salving , die

volgens d’aangetoge plaats van rKon. 19.den eenen Prieí’ter aan den ande:

ren dede, en tot iijn navolger v/erklaarde: want defen als den Grootl’ten

Propheet, ja door welkers Geeft ook alle de andere Propheten gefproken

‚ hebben , en is in niemands plaatfe gevolgd: en derhalven is hy niet uit-—

wendig moeten Gefalfd worden. Waarom ook onfen Chrifielijken Onder- De vrage

wijfer op de vraage; Waarom ¿I le] Chrií’tus , dat is свыше genaamd?

feer wel antwoord: Om dat h)‘ met den Heiligen Geeß geßdfd is, tot on- sawing Ест ’

fen hoog/ten Propheet en Leeraar, die ons den ‘verborgen Raad, en den ‘ëïgïigf

’wille God: van onfen 'verloßng'e ‘volkomently'k geopenbaard heeft: ende tot mis m—

onfen eenzgen Начат-риф”, die ons met de eenzge ОЛЕГ/запавших ng- ïliir‘ilm

[saam: ‘verlojt heeft, en ons met fijne тог/‚материл voor—treed b] den (hgh. _

Vader: en tot onfen Eenwzgen Koning, die on: met Woord en Сет? VMS@

Regeeïd , en ons „фт- de roer/a"egene verloßinge (уф/ш: en behoed. Voorts

foo vinden wy Drie opmerkelijke benamingen aan de prophetien defer

Propheten toege-eigend; namelijk, 1. het WOORD DES HEEREN, ten пшене}

II. een GEsIGTE , en ten llI. DE LAST. d’EerPte benaming fchijnd God l‘mmí‘wä ’

felfs , fprekende in-te-voeren: de tweede drukt wel alder-eigení’t de op; ждёшь

merking en de daad des Propheten uit, als een faake dien hy fekerlijk Woord

fag of befchouwde. Doch de derde word alleenig toegepafl: op de Oor- Îc’ĳcm‘m'

deelen; beteekenende de Laßzghez'd derfelve aan dat Volk, tegens wel-l Wateí

ke fy gedreigd worden te fullen op—komen’. Gelijk het foo uitJer. 23: 33. genrlij‘kde

verklaard word, wanneer daar by jefaias, log). 13: 15. 17. en elders by IL’Î‘ÎTI‘ËÏ‘ËC

andere der Propheten gefeid word, de Laß abels, de LaßMonos, de ввёл wil.

Laß tvan Витали/5, (ж. Want aldus word’er by gemeldenjcremias ge‘ 511qu

feid: Wanner het l/olk roragen foi, feggende ‚' Wat is des Heeren LAST?

foo [й]: gy tot hen ßggen, Wat Laß? dat ik u-lieden verlaten falfl’reekt сп ш 1. у

de Heere, до. Ook kanmen driederlei foort van Prophetie onder ’t_Ou-' 2???“

(16 Teflament aanmerken; waarin, behalven’t geen dejoodfche Kerk on

der het Dienfibaar jerufalem aanging ‚ voornamelijk van de dingen des Nieu

wen Teítaments gepropheteerd werd 5 namelijk, een Prophetie derWoor—

den; dat is die de Propheten Gefproken, Gepredikten Befchreven heb—

ben: ten tweeden een Prophetie der Wet; gelegen in de Ceremonien en

plegtigheden der Wet д en ten laatíten een Prophetie derGefi/Jiedeniflïîn ,‘

namelijk de faaken en werken Gods , die het Volk Ifraels tot voorbeelden

overgekomen zijn, en een veel hooger beduidenis hebben, Galat. 4.: 24..v

En moetmen in defen de Prophetie der Woorden, fchoonfe de eenvouà

diglle is , tot een Grondvelt {tellen van de Prophetie der Wet en der

Voorbeelden, die wel wat nader en meerder opgecier'd zijn , doch uit de -

voorige moeten verklaard en verfiaan worden. Soo leeren ons ook de He— Imam]:

breen, verfcheide waarnemingen ontrent de Perfoonlij’ke benamingen der шаги:

. Propheten , inagt nemen : {у {eggen , dat wanneer de Heilige Schrift

nefiens den Naam van een Propheet ook des Propheten Vader noemd 3 perlbonlij

als by voorbeeld Hofea 1: 1. Hcĳèa de Saone fvan Beert, datmen fulk ee- Ï‘Îìli‘înïr

nen voor een Propheet en een Propheten Soon houden moet. Doch wan- пойте".

neer daar gewag gemaakt word van des Propheten Naam , maar niet van

lijn Vader; foo moetmen die wel voor een Propheet houden , doch niet

voor een Propheten Soone. Somtijds word ook nefl’ens den Propheet , den

Ссс :_ Naam
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Naam der Stadt genoemd, daar hy gepropheteerd heeft; en dan meenen

fe volgd het, dat fulk eenen was de Propheet van die Stadt. Maar wan

neer daar een Propheet genoemd word met verfwijging van de Stadt , foo

willen fy hen fekerlijk voor een Propheet van Jerufalem gehouden heb

en. Veele van de ]oodfehe Meellers hebben ook al van over-lang , we

gens haar gevoelen omtrent de eigentlijke Verkrijging en Bedieninge van het

Prophetifch-Ampt , verfcheide quade Grond‘regelen vall-geíleld ;alhoewel

fy onder malkanderen de faak daar in niet eens en zijn: Rabbi Menafl‘e

Ben—Ifrael , field met fommige andere ouder Rabbinen ‚ in fijn beradingen

Sommiûc over de Vijf Boeken Moiìs , voor valt, Dat niemand een Prop/)eet kan

33333313; zĳn, of h)‘ moet een Heúreer wefen. Doch hoe konnen fy dit langer (laan.

тапдесп de houden , daar fy felfs met groote verwonderinge gelien hebben, dat

de Heidenen de Gave des Heiligen Geeíì‘es te gelijk met die der Taa

дап dieven len ontfangen hebben , die felfs nooit eenig Propheet in ’t Oude Teítament

тык”: foodanig verkregen heeft: want foo haddet God immers felfs doorden Pro‘

pheetjoël , van dien Tijd voorfeid, kap. 2: 2 8. namelijk 5Dat lay/¿jfl Gee/ŕ о

Tellamenr ‘ver alle Шеф/а jòu гад/Йоги”. Derhalven is de Gave van Propheteeren niet

Щ‘ЁЁЁ‘ЬЁЁЗ erfl‘elijk aan ’t Hebreeuwfche Volk valt geweeft. Rabbi David Kimehi ,

fegging van fchijnd egter een weinig wij fer in defen , als hy leerd ; dat de Propheet Obadja

1°“I' niet uit lfraels geflagte, maar een Profelijt uit de Idumeers was. En hier

tegen helpt hun niet te leggen , dat de Idumeers af—komí’tig van Abraham ,

ook Hebrew door aanneming van Geloofwaaren 5 dewijl deJodenby He..

[тет _, geen andere willen verltaan hebben , dan die waarlijk Ifraeliten en van

s a ¿da den Aards—vaderjakob af—komllig zijn. Voorwaar het waare defe menfchen ’

C el' t¿emmen nutter, veel eer aan«temerken , dat hetjodendom , namelijk federd datfe

joden get-_ JODEN genoemd zijn, nooit Propheten gehad heeft; gelijk uit de Boe

ЕЁ’ЕЁЗЁЁ’" ken der Machabeen te zien is, onder de tijden kort na de Babylonifche

geenel’ro— wederkeeringe. Gelijk ook gebleken is, dat niemand, federd datfe Chri

hâ‘mgc— {lus den Rotzi’teen haares Heils verworpen hebben, onder hen de Pro

а ' phetifehe Geeft heeft konnen deelagtig worden. Daar-en -tegen is het

beginfel van het Chrifiendom met dien Geeft begiftigd , en daar-en-boven

verrijkt met de Gave van Gefontmaaking, en vreemde Taalen en haare

Uitlegginge, I Cor. 12: 9, 1o. Soo darmen gefien heeft, dat in plaatfe

dat de Geeft der Prophetie , het Jodendom tegen de Chrifienen geflerkt

fou hebben, dat de Chrifienen daar door tegen de Joden geholpen zijn.

‘ MEW“- En foo [у luiden dit niet en willen aannemen, foo laat fy ons ten minfien

Eggĳäë dan eens feggen , waar van daan dat het dan voortgekomen is , dat den Осей:

Iodw- der Prophetie , in foo veel honderd Eeuwen op niet eenen jood geko

men is, om tegen het Chrifiendom met kragtige blijken te Propheteeé

ren , en befchaamd te maaken ; gelijk als Mofes eens de Egiptifehe Too“

venaars voor Pharao deed: daar in hem Elias , tegen Achabs valfche Pro—

pheten , en Jeremias en andere , tegens de Bedriegers van haaren tijd , zijn

hîîìg‘î" nagewandeld. Voorwaar foo het Jodendom ooit .Propheten heeft noodig

Propheten gehad, het is doe geweefi , doe het Chriflendom doorbrak en het floo

33:25:35“ pen van haaren Tweeden Tempel aan ’t naderen was. Doch de Joden ,

ebadalsîg Willende het Nieuwe TePtament geern leugen-agtig maaken , (als in wel

äbiìl‘o’gí? ke David en Daniel duidelijk Propheten genoemd worden, Aâtor. 2:

Kleindocrznn- 30‘ 31 » Matth. 24.! 15.) bouwen op de voorgaande valfehe Grond-regel ‚

готы noch een andere, die ruim foo {legt is alsmenfe ter deugden ondertalt.,

ËÎ‘ËÏÂÎ? Dus {leld Rabbi Mofes d’Egiptenaar met fommige andere van fijn Ben

‘ìoch “lif— de, Dat David onder de Propheten niet gerekend mag worden _, fi‘hoon

m“ h)’ door den Heiligen Geefl heeft g‘ejjäroken. Want het geene hy 2 Sam.

23: 3.
l
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;3: 3. fegd; De God Шаг]: heeftмы,‘ de Кош/Явен Ifi’ael: heeft tot DCM“

my geĳroken: Sulks verklaard hy foodanig als of daar gefeid wierd; dat bincnniil—

God hem door eenig Propheet heeft doen aanfpreken. Ook word Da- на

niel by hem en van al de reí’t uit de Bende der Propheten verftooten, hieronder

fehoon hy felfs belijd, dat hy eenen Engel gefien heeft diens woorden
hy gehoord heeft: de reden is meenenfe , om dat, na dat hy de reden ‘I

geweten heeft waar van’er gefproken was , hy fulks alleen noch een DROOM

genoemd heeft. ’t Gene waarlijk beide een groote Proutigheid en bottig- дым“?

heid van dien Leermeef’ter en fijne medemakkers is ; benemende de hoe

danigheid van een Propheet, die fy felfs belijden datfe door _een onge- асгКаьЫ

woone werking des H. Geeí’tes gefproken , en door de mond der Engelen nm'

Onderwijfingen ontfangen , ja ook Goddelijke Droomen en Geligten uitge.

fproken hebben. Maar wie mag haar doch wijs gemaakt hebben , dat God Pcwor

nooit onmiddelijk tot David gefproken heeft? daar hy felfs het tegendeel fällig-rc

betuigd, 2 Sam. 23: 2. feggende, íDe Gay? de: Heeren heeft _door my ge- geleider

Джо/ат. En aangaande Daniel , fal die ook geen Propheet zijn , aan wien lig

God door Gefigten bekend maakt; en die door Droomen tot hem {preekt , n

volgens de toelegging die God felfs beloofd heeft, dat hy aan den Pro

pheten doen fou, Num. 12: 6? Dit fchaamd waarlijk fig felven. Daar-en- ЕНЬС

boven fpreken al de joden, die hem hier in volgen, haar felven tegen; Smm,

dewijle fy gemeenlijk foodanige voor Propheten erkennen, die in den

Droom eenige gelijkenis zien, en daar over met eenen ook de verklarin—

ge bekend gemaakt worden, gelijk Zacharias gebeurd is: want het felve

15 ook Daniel wedervaren, gelijk te zien is kap. 2: 19. en kap. 7. door‘

gaans. Maar fommigC hartnekkige Rabbinen dit [luk egter foo ligt niet

willende gewonnen geven, fpartelen en Spinnevoeten noch met veele beu—

felingen hier tegens aan 5 fy feggen , Daniel noemd na den Droom en des

felfs uitlegging, dat voorval egter noch een Droom, Dan‘ 2: 19.en kap. 7:

vers 1. 2. 15. en kap.8: 27. Maar hoe nu toe? ofwat [alons hieruit te be— апатия:

fluiten flaan? fal Daniel om dat hy verhaald, dat hy Droomen gehad flgìlìêîb“

heeft, in welke God hem wonderlijke .en toekomende dingen, ja Ne- fucdcil‘

bukadnezars gedagten en de Volgreeks van verfcheide Rijken met der

felver beurt-verwiffelende gedaanten, heeft bekend gemaakt, geen Pro

pheet zijn, en fal hy Daniel, geen Prophetifche Openbaringen gehad hebben ,

om datí‘e hem in den Droom _zijn voorgekomen? Offullenwe liever oordee—

len dat dit Joodfche Droomen ‚en beufelige onderfcheidingen zijn , die uit О?

het теще vermogen der Ioodfcbe fchranderheid genepen en uitgeperll âÎrca‘

zijn, om de bewijfen tegens haat, aangaande den Meflias daar mede te “Тише?

wraken? gelijkwe vooren breeder over ’t getal der Heilige Boeken heb- b‘ agtz'ln‘

ben aangemerkt. Wy hebben elders en daar het feheen pas te geven ,met Dc _joden

een woord aangeroerd, dat de Joden ook leeren , dat de Prophetie van w‘llcndî‘

een menfch afwijkt wanneer hy in Gevangenfehap of in Slavernie of Bal- ÉÍICÍÃÍÈIW

lingfchap is, en het valt ons hier lter fnè van felfs wederom in de hand, ric nich

om dat het by de Joden als een derde Grond-regel die op de twee voorgaan~ gm??
de , feer wel fehijnd te paffen , opgefleld word: Ydoch het gene wy haar inGçvan~ ;

geenfinds willen noch en konnen toefiaan 5 om datwe ons met het tegen- ÎÎ'iiíiiìÎiî;

deel en de waarheid, als met een Schild tegens hen gewapend vinden. Dus en Ипр q?

willen .wy dan ook niet bekommerd zijn, dat het volgens dit joods gevoe‘ felvffi'f“

len , t’eenemaal gedaan is met de gantfehe Prophetifehe Openbaring, die Onge

het Ilot maakt van het Nieuwe Teflament 5 als daargefeidword, datJo» Чёт?“

hannes defelve gefchreven heeft doe hy op ’t Eiland Pathmos in balling- ЁЮЁЁ ‚с

fchap was , en als een Gevangen—Man leefde: Maar wy fullen haar vra- “Мечо—

ССС 3 замёт.
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gen, wie haar gefeid heeft, dat de Осей der Prophetie nooit in eenen

Gevangen menfche gevonden is? Voorwaar fy moeten niet meenen dat de

Heilige Осей dan ook gevangen is; want dat heeft wel anders gebleken

doe jofeph felfs in de gevangenis, de Осей der Prophetien kreeg, die hy

te vooren nooit gehad had, en aan Ph‘araos Dienaren haar wedervaren

voorfpelde: haar felfs den juifien dag daar van aanwijfende. Daniel om

Voo‘rbeel- der de Babylonifche gevangenfchap kon Nebukadnezars Droom niet dan

dcnvaii door de Prophetifehe Осей ont‘cijrîeren , gelijkwe alreede gefeid hebben.

En of fehoon deJoden door een blaauwe uitvlugt dit tegenfpreken; immers

vangeniseu fullen fy haar fchamen , fulks ook ontrentjeremias te doen: als die wel we—

Ëîï‘gä ten dat dien Propheet , felfs opgefloten in het Voorhof der Bewaringe,

рюрьЁ- het Woord des Heeren ontfing, waar door hy _Propheteerde , kap. 32.

geef hcb‘ 2, 26. tot welkfe ook mogen nalefen kapittel 33. daar hy diiidelijk ge

Ааптсг- noeg fegd: Het Woord dat tot j‘eremia gefilmd t: van den Heere, voor

kelijkbc- de tweedemaal, al: 11] noch т ’t Hof Gevangen шт, (70. Dit Woord

‘Yĳ‘geégcns is immers fekerlijk een Prophetie geweefl , aangaande de herfielling des

акт-д- Volks, die tegens alle fchijn gefchieden шеей, na dat den Staat derjo

gigs“ den t’eenemaal verwoeít en ’t Volk na Babel fou overgevoerd zijn.- ’t Ge.

а mm' ne ook geen van de Rabbinen loochenen derfd. Gelijkí‘e mede dit voor een

prophetie moeten houden , wanneer Ezechiel alle die hoogdravende Oa

penbaringen van de Heerlijkheid des Heeren , en fijn Tempel-gefigten‘

had 5 en egter als een Balling in de Babylonifche gevangeníchap woon

de. Soo dat noch Gevangenfehap noch Ballingfchap de Goddelijke Open

baring of Осей der Prophetie , ooit zijn hinderlijk geweeíl; en derhal

ven ook niet belet en hebben , dat de Engelen met d’ApoPcelen in de Ос

vangenis gefproken en haar daar uit verlol’t hebben , Aftor. 5: 19. en 12: 7.

die met veel andere wonderen door—haar gedaan, uit kap. 16: 25. mogen

vergeleken worden. Den felven Rabbi Mofes- heeft ook geileld, dat de

Prophetie in den tijd van Vervolging ophoud, infonderheid foo wanneer-ß

Dard? men aan onheilige of Heidenfehe Volken dienílbaar is. Doch defedwaas«

heid kan door de voorgaande bewijs—redenen, ontdekt en ver—ydeld wor.~

ycrvglsï'ißß» den. Zijnde dit voorgeven enkel en alleen uitgevonden, om onfe tegen-ß

E; werping af te fnijden , wanneer wy haar voor-leggen , datfe nu geen Pro.“

dcrciiìi¿_ pheten meer en hebben , noch in foo langen tijd geene gehad hebben;

fcïïwus' daar haar God nooit te vooren , als flegts voor een kleinen tijd , fonder cle.->

felve gelaten heeft. Doch zien defe menfchen hier niet ‘datfe grootelijks

dwaalen? Want hoe {al de wrevel der Vervolgers , Gods Осей inbinden ;

en beletten dat hy de fijne in haare ongelegentheid niet en kan te hulpe

komen г daarfe in geen Staat dan in fulk eenen ,- der felver byftand op het al

Dej'oden derkragtigíle van nooden hebben. Е-п foo de Joden ons een voorbeeld

Oma?- hier van af-eifchen , laatfe na-zien het gene 1 kon. 19. van Elias aange

Íinggc- teekend ílaat, fy fullen ligt ontwaar worden, dat hy de йеште Gods

ш??- hoorde in Horeb , en van íijnent wegen de Prophetie ontfing van Hazaël ‚—

' Elifea en Jehu, ter tijd dat hy vlugte voor de vervolging van Jezabel.

En foo dit niet genoeg is , laatfer byvoegen het Exempel van Micha,

I Kon. 22: 27. 28. En wat’er van Amos voorfegd wierd , ter tijd alsmen

hem uit het Landfchap Ifraels bande , kap. 7: 10. ôte. Doch foo een leer

faam Jood de regte oorfaak van de langduurige ophouding der Prophe—

tien en Gefigten onder hen verfoekt te weten 5 Ьу lefe Daniel 9: 24.. en

’t fal hem daar gefeid worden, foo hy’er flegts naauwkeurig op wil mer—

ken. Doch de Joodfehe Meeí‘ters , hoope hebbende door meenigte grond

regelen en onderfcheidingen, in defen yts te vermogen, hebben liever an

dere
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dere reden bedagt; op datfe de voorige daar mede onderflcunen fouden. Dus

feggen fy dan ook, dat de H. Geelt geenfinds en ruil op een Droevigmen- Dc том

fche ; maar alleen op eenen die Lullig en vrolijkis. Hoedanígen grond-re— I‘Wd’m

gel wel wat fchijn van waarheid fou hebben, foofe door de Heilige Hi- 82131

ltorien en getuigenill‘en der Propheten felfs, niet leugenagtig gemaakt en тише

wierd. Want hoe fullen Ту dele klare betuiging van Ezeehiel uitwillen ,

als hy kap. 3: 14.. {egdì Doe hief de Gee/í m)’ op en nam ту weg, en ik opeen

ging benen bitterly/e bedroefd, door de hitte mijne: Geeßes ,‘ maar de hand

de: Heeren шах/1814: ар ту. Hier was immers de Geell: der Prophetie op ruft

Ezcchiel ter tijd dat hy bedroefd was? Was ook Elias niet foodanig be. "Gcm

droefd dat hy om de Dood wenfie , wanneer God onmiddelijk met hem t'

fprak en aanwijfing gaf, I Kon. 19. Hoedanigen aanfpraak men waarlijk voor тётей!

de hoogl’te-Trap van Prophetie aan te merken heeft. Voorwaar de joden werd'

fouden haafl: van zinnen veranderen, by aldien fy ten regten konden in‘ Dc Jood

dagtíg worden, hoedanig de Soone Gods eenmaal van droefheid overjerufa- [Cif °§’sdv°;;

lem weenende, van haar,en van hareStad, gepropheteerd heeft‚datfe fekerlijk lic cghĳnus

van de Vyanden fouden belegerd en foo verwoelt worden,dat’er van Stad nog i“ dm“
‘ .. h 'd il'l‘empel , met eenen Steen op den anderen fou gelaten worden. Gelijk dat с: сна

chnende

Schrik-vonnis hen in der tijd ‚ ook even foo op den hals gekomen is; Invoe- юты

gen {у veel eer reden hebben , om uit dit voorval te mogen beíluiten ‚ dat de ЕЩЁ”

_ alder-opmerkelijkl’te Prophetie, en die tot noch toe over hen ‚haar Roll niet 4 ’4 ’43°

uirgefpeeld en heeft, in de aldergrootl’te Droefheid voortgebragt is. Doch

’t gene t’eenemaal openbaar maakt, dat dejoden op den vollen middag blind ,

of moetwillig bot zijn , is dit , dat (у ook ten laatlten durven fiellen; dat de ’

` Oude Luiden, onbequaam zijn om den Geeft der Prophetie te hebben 3

waanende dat alle de Propheten Jong geweefi zijn 5 en niemand dan Mo- дддс

fes en Aaron in haaren Ouderdom gepropheteerd hebben. Onfes agtens ‚ het

fehijnd dat defe Grond—regel een aanhangfel van de voorige wil zijn; птор ст

door dien een Oud menfeh felden vrolijkenluih'g,y maar veelfinds droevig 12:5.

en loom van Geeft is. Doch defe fiellingfaltegens haaren neus oplhroopen.

foo haalt [у Daniel onder de Ry der Propheten infchikken willen: want

fy fullen hem weinig min dan 90 jaren oud vinden , doe hem ‚die won- ‚

derlijke openbaringen der Lxx Weken, met de verwoefiing des Twee— “135111232“

den Tempels, en den ondergang van ’t Perfifehe Rijk, en den uitflag van rPwl‘m

Alexanders Nakomelingfchap, met alle de tuimelingen der Syrifche en Egip

tifche Koningen , en diergelijke , bekend gemaakt wierden: en daar en kan

immers over dc Tijd-rekening van Daniels Ouderdom , geen verfehil vallen ,

nadien hy wel als een jongeling na Babylonien gevoerd wierd; doch hy

heeft de geheele 70 jaaren der gevangenfehap doorgebragt, en eeríì drie 20.

jaaren daar na, zijnde het derde jaar van Cyrus , die Prophetien voortge- ___7°

bragt; waar van wy kap. lo. 11. en 12. 1е1еп konnen. Waar uitmen dan ’°'

fijn Ouderdom ligtelijk optellen kan. En feker foo Efaias 4.5 jaaren lang m,

gepropheteerd heeft, men moet niet denken dat hy een Kind geweel‘t is, _4i-_

doe hy fulks eerltmaal heeft begonnen. Het felve íbumen heel waarfehij- Af' а

nelijk ook van Hofeas en_]eremias konnen denken. En dat den Ouderdom 4005351:

van een menfche, de Geeft der Prophetie , buiten Mofes en Aaron , niet тщ

on-overkomelijk депеш heeft, fulks blijkt klaar genoeg indie verwon—

derens-waafdige en verre»uitíiende Prophetie , welke den Aards-vaderja— En ¿om

kob op fijn Dood-bed uitl‘prak , Genefis 4.9. foo wanneer hy nu al 14.7 jaaren den Aards—

oud geworden was. En iioo ymand dit onbefchaamdelijk voor geen Pro- mir,"

phetie wilde erkennen 3 foo weten wy egter dat het Land Canaan 24.5

jaaren ‚ na dat Jakob gefiorven was, door het Lot uitgedeeld is, en elke

Stam‘
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Deut. 18:

Уст 15.

Stamme na de voorfegging van dien Aards—vader, fijn geregte Erfdeel ver

kregen heeft. Gelijk dan ook uit kragt van defe voorlegging voortgeko

men is, dat defelve Landítreek , en alle de byfondere gelegentheden en

hoedanigheden, elk aan fijn eige Stamme gegeven is: ’t geen ook noch

byfonderlijk aan ’t Koninglijk Gebied en regt des Scepte-rs in Juda, geble

ken is. 800 dat het een fchandelijke leugen is, waar mede de Joden den

Ouderdom der Propheten en vroome Vaderen , Brand—merken , en de Bef

loften Gods poogen te nieto doen 5 als die nochtans doorjoè'l gefegd heeft :

Uwe Oude fit/[en Droomen Droomen , uwejongelingenfullen Gefigten zien;

kap. 2: 28. vergeleken met Num. 12: 6. Hoedanige valfche grond-regelen

derJoden , Wy hier nu niet verder willen ophaalen, om datwe ook nochvoor—

genomen hebben te bellen , van hoedanigen breeden uitílrekking den naam

PRÓPHEET , by fommige Joden en Chriflîenen van over-lang gehouden is.

Dus willen dan eenige onder die, dat ook de Hooge-leeraars en Rabbinen ,

die de beforging over d’uitbreiding der Goddelijke Wet in de Synagogen ,

Schoolen en Collegien hadden, welke binnen jerufalem en in verleheide

Steden waren opgerrgt , voor een foort van Propheten moeten gehouden wor

den : als welkers Leerlingen en Sehoolieren daarom ook Kinderen ‚ en Soonen

der Propheten genoemd worden , 1 Kon. 20: 35 . en 2 Kon. 6: I. Gelijk daar

op van de Salrgmaaker fchijnd gefien te worden als hy by Mattheus kap.

1 I: 19. fegd 5 De wĳsheid is¿eregтещуgeworden ‘van bare Kinderen, dat

is van haare Leerlingen. Hoedanige Leerlingen ook te mets door den Geeíl:

Gods gefproken hebben , ziet 1 Kon. zo: 35. Doefeide een Man uit de S00

nen der Propheten tot fijnen naa/ten, door het Woord des Heeren, (ж.

En ’t en is ook in ’t Nieuwe Teflament niet vreemd , de Leerlingen Kin-_

deren te noemen, joh. 13: 33. 1 Cor. 4.: 15. Philemon vers lo. Ijoh. 2: I.

En gelijk defe Difcipelen 1n defer voegen, Kinderen der Propheten ge

noemd zijn 5 alfoo worden ook met defelve welvoegí‘aamheid, de Pro..

pheten dikmaal VADER genoemd: En in defen zin riep Eliza , wanneer

hem fijn Meel’ter Elia onder een Onweder met een Vierige Wagen ont

fchaakt en ten Hemel opgenomen wierd 5 lllijn Vader, Vader,

2 Kon. 2: 12. ’t Geen de joodfehe Тащит uitleid; Rabbi Rabbi, datis

Meĳier, mĳn Mee/ier. Nu gelijk dejoodl‘che Leeraars ofMeeílers ‚

met’er—tijd hoovaardig op defe Eer-namen wierden 5 en geern hadden,

darmen haar Vader en Rabbi noemde, fchoonfe die meefideels niet waar.

dig en waaren 5 daarom heeft de Saligmaaker Jefus , fijne Difcipelen haar

van defe Eergierige benoemingen willen afmaanen , feggende by Mattheus

op het 23. kapittel5 Gy en fuld niet Rabbi genoemd worden: ‘want eenils

uw Mee/ter, namelijk Clariflns: En ¿y гуд alle Broeders .‘ noe/ogy enfold

niemand uw Vader noemen op der Aarden : want een is uw Vader _, namelĳk

die in de Hemelen is. In welke belalh'ng men voornamelijk moet aanmer—

ken , dat de Saligmaaker wil te kennen geven; dat het Meeí’terfchap welk de

Rabbinen te fijnen-tijde fig aanmatigden, en van ’t Gemeene-volk voor leven

de Orakelen poogden gehouden te werden , als van wiens mond de wijsheid

moeft afgehaald werden; onder ’t N. Tefiament voortaan geen plaats meer

vinden fou 5 en dat fulken gelag moeíl ophouden , om datfe nu van God , na

melijk door Chriflus de Mefiias , als de beloofden Propheet en Leermeefl'er ‚

van fijn Volk, fouden geleerd werden, Jef. 55: 4.. Mich. 5: I. Gelijk nu

ook de Geloovige als volwafl‘e Kinderen in defe Huishoudinge Gods , de

vrye toegang door hem tot haaren Hemelfchen Vader foodanig onbelem

merd fouden open vinden, datfe niemand meer op Aarden foudenbehoe

ven te erkennen met foodanigen magt bekleed te zijn, als de Joden nu

ge'
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gewoon waaren geworden aan fulke toe te fchrijven , die fy VADERS поста

den. Hoedanigen naam van een hooger Trap dan de naam RABBI gehouò

den wierd: als dewelke ook voornamelijk aan de Hoofden van den Groo

ten Raad , en aan Mannen van het hoogfte gefag , van wien infonderheid

de Leerlingen moeiten af-hang‘en , gegeven wierd: agtende dat defe een

volí’trekte magt over de bepalingen der Leerllukken en de Wetten had

den. Gelijkmen ook in haare Boeken, die van het Sanhedrim handelen,

van een Vader ‘van het Huis de: Сету: leeft 5 welke gehouden wierd

voor het tweede Hoofd van den Grooten Raad, zittende naait den Voor

Wie on..

der dejodcn

al Чиню

plaga-n

genoemd

rc worden .

Zittenden Raads-hoofdman. Gelijk ook de voornaamí’te derJoodfche Leer‘ "

Meeflers , welkers Spreuken onder hen tot Grond-regelen gefteld zijn ; mede

den naam van VADERS gedragen hebben. Waar van daan dan ook feker

Tra‘ítaat in den Talmud, PIRKE Авнотн ‚ dat is Hoqfil'jiukken der Va

deren, genoemd is. En alhoewel den Eer-titel van WY sr‘: , ook van ouds

tot alle Leeraars der Wet in ’t gemeen behoorde ; foo was defelve noch

tans ettelijke jaarcn voor de komlle van de Saligmaaker, by de Phari—

zeen , als een eigen en afgefonderden Eer-naam aangenomen , en hadden die

hun felvcn toegepalt, met uit-fluitinge van alle andere: welken naam haare

laatdunkendheid allengskens ingepalmd hadde, terwijlen de onwetendheid

dermeeíle meenigte doorbrak 5 en dat den Sleutel der kenniíÎe, niet {onder het

toedoen der WY SEN felfs , te foek gemaakt wierd 3 op datfe onder die op

komende duil'rernis Van onwetendheid , fig te gereeder en met meerder

aanfien , van defen Eer—naam fouden konnen bedienen. Gelijkfe dan ook

hier toe noch het Mom-aanfigt, van haare boven-gemeene bedrevendheid,

en wijsheid in de onderwijfinge van de Overleveringen der Ouden, aan—

trokken , en die te bet poogden voort te fetten, om ’t gemeen te blind

hokken, en dagelijks nieuwe llaiten op de fchouderen der menfchen te

binden: diefe dan te gelijk met de Infettingen der Ouden, boven de God—

delijke Wet quamen te Rellen. Hoedanige WYSEN daarom van de ge‘

leerde Drufius uit haar eigen Schriften ‚ niet on-aardig, Mee/Zee": der Отг—

leveringen genoemd worden. Ja Rabbi Eliezer , durfde uit haar, fijn Leer‘

lingen aanraden , dat {у haare Kinderen de oefening in den Bybel fou

den verbieden , en haar fiellen tuiTchen de knyen van haare WY SEN. Eer

tijds wierd onder de Grieken ook eens dapper geilreden om den Eer

naam van “Изв te bekomen; waar van daan het voortquam dat wan

neer de voornaamíle onder hen , het Volk dapper en ongemeen behaagd had,

met het voortbrengen van eenige Lof- rede of andere openbare dieníl,

datfe alsdan met een overluide toejuiching van WEL-GEDAAN, ofst‘

внук-спицы ‚ plagten vereerd te werden: ’t gene in gewoonte bleef,

tot dat Pythagoras, uit mishagen van fulke windige Titels, hem (elven

PHILOSOPHUS , of Liefhebber der Wgis/seid noemde. Hoedanig eene Ze

digheid, naderhand ook van de Hebreeuwfche Meellers, als uit eenige

fchaamte , is begonnen aangenomen te worden. Want op datfe t’eenemaal

de agterdogt der laatdunkenheid en hoovaardie weg-namen 5 weigerdenfe

langer CHAC-AMIM ‚ dat is W ‚’ genoemd te worden; maar wilden al

leen, Leerlingen der Wgeheid heeten. Hier vooren hebbenwe alreede yts

van de Schriftgeleerde gerept, en ’t fchijnd deswegen onnoodig, datwe

hier met defelve , onfe Voorgenomen Taaks over de Propheten en Prophe

tien fouden breed en wijd uitltrekken.- Relleerd dan alleenig eene kleene on—

derfcheiding over defelve te doen , om datwe daar toe geen beter plaatfe dan

defe , weten in te fchikken; cn datmenfe ook onder fekere foort van PROPHE‘

TEN of LEERAAREN tellen kan. Dus {eggen wy dan, datwe de naam

Schrift
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Wet -
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leerde.

Schrifi‘geleerde _, aan twee foorten van menfchen gegeven vinden 5 waarvan

fommige alleen gelijk,0fweinig meer als enkele Leeken , andere Kerkelijke

Perfoonen waaren. Het Lichaam van der Leeken Schriftgeleerde , befiond in

die , die de onderwijfing der jonge Kinderen in haare mmderjaarigheid aan

bevoolen was; en wel byfonderlijk om haar te leeren Schrijven: die dan

ook ligtelijk Schrĳvers of Schrĳf-meĳlers genoemd zijn. Hoedanige

Amptenaren de _loden leeren , dat gemeenlijk uit de Stamme Simeon ge

maakt wierden. En alhoewelmen in dufdanig‘en zin van geen Schriftge—

leerde in de Heilige Schrift en leeft 3 foo fchijnd nochtans dat de grond‘

flag van haar eerí’te Inflelling , op de woorden van den Aards-vader Ja.

kob gebouwd Praat, wanneer hy Genefis 4.9: 7. 'van SrMEoN en LEVI

fegd 5 1k fizljè ‘verdeelen onder jako/1 , en jàljè ’veîj/Zroojen onder lfi‘ael.

Invoegen , dat gelijk LEVI geen Deel in d’Erffenis des Lands had, maar

verí’trooid woonende onder d’andere Stammen , van den Altaar en de

Thienden leefde 3 alfoo en hadde SIMEON van gelijke geen Deel in ’t Ge

rigte der Hebreen; maar leefden verfpreid onder d’andere Stammen ‚haar

onderhoud krijgende met d’onderwijling der kleine Kinderen. Doch of

dit Ampt haar foodanig alleen eigen was, dat het nooit van andere be—

diend wierd; fulks fou nader t’0nderfoeken fiaan. Dit egter wetenwe fe—

ker uit Jofua 19: 1’. dat de Simeoniten ook haar Erfdeel des Lands, door

het Lot gekregen hebben: tot welkmen fou mogen aanmerken l. dat de

Prophetie van jakob, aangaande haare verítroojing, hier in is vervuld

geworden 3 namelijk ‚ dat het Erfdeel der Kinderen Simeons , genomen is

van het Erfdeel der Kinderen Juda, vers 9. Gelijk het verder wel feker

is, dat, indien niet alle Schrijvers, nochtans de Openbare Beampt-fchrij.

vers , die gebruikt wierden in deGerigts-handelingen , en om allerhande Ver

bintenifi‘en en Onderhandelingen te maaken , en uit te trekken , en Voor—

waarden te fchrijven, van wat Stamme fy ook waaren , Schrg'ftgeleerde

genoemd wierden. ‚Waar op in den 4.5. Pfalm vers 2. fchijnd gefpeeld te

worden 5 Mĳne Tonge is eene Penne een: lz/eerolzgen Schrĳvers. Uit de

Bende nu van dufdanige Schrijvers , meendmen ook , dat noch andere uit

gepikt of verkoren wierden ,‚ welke dienden om op de Koninglijke en

Staatkundige faaken des Rijks te pafl‘en: als die ook daarom, des Koning:

Schrijver: fchijnen genoemd te worden, 2 Kon. 12:10. Hoedanig eenen

SEJA was, 2 Sam. 20: 25. en SAPHAN, 2 Kon. 22: 3. Andere waaren

om de publijke Hooven en Kerk-vergaderingen te bedienen; welke mo

gelijk daarom де Schrzflgeleerde de: Valk: genoemd wierden, Matth. 2:

vers 4.. Alhoewel defe van fommige geagte Uitleggers , uit vergelijking van

Matth. 22: 35. en Marc. 12: 28. voor Wetgeleerde genomenworden , die

de Schriften van Mofes en de Propheten aan ’t Volk uitleiden, Matth.

13: 52. Doch daar en ontbrekender geen , die ’t met het ecrite gevoelen

houden, en defe van de Wetgeleerde willen onderfcheiden hebben: ge

lĳk I Mach. 5: 4.2. ook van dufdanige Schrijver: де: Volks, gewag ge.

maakt word. Dus houdmen dan dat de tweede foort van Schriftgeleer

den eigentlijk tot de CLERGIE of Kerkelijke Perfoonen heeft behoord:

hoedanige waarlijk , Wetgeleerdc of Uitleggers der Wet waaren; in de

Heilige Schrift gemeenlijk , Schrzflgeleerde in de Wet , genoemd, Ezra 7: 6.

en lVetgeleerde, Luc. 7: go. en een Leeraar der Wel, Luc. 5: 17. wiens

Ampt was te fchrijven , de Wet Mofis voor te lefen , en die het Volk te

verklaren: en dufdanig-eenen was Ezdras by uitnemcntheid , kap. 6: I I, 2 1.

En konden fulke uit alle Stammen genomen worden. En gelijkhet woord

SOPHRIM , dat gemeenlijk Schriflgeleerde overgefet word, ook Tellers

en

 

Ь.
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en Rekenaars beteekend; alfoo word defe benaaming niet on-eigen aan nu" m с

de Maforeten ‘toegepal’c, namelijk om datfe, alswe in ’t eerfte Boek ruim defs f* ‘—

genoeg gefeid hebben , hun tijd doorbragten , met de Verffen en VVoor- Ëîl’iccriiccrgp

den en Letters der Heilige Schrift , te tellen en op-te-rekenen. Die foort van си МаГогс—

Schriftgeleerde , welkwe hierboven, “Изв genoemd hebben, drongen твердь

feer hard aan, op ’t gefag der Overleveringen ; maar d_efe SCHRIFTGE— ватт

LEERDE daar-en-tegen , waaren meer gefet op het Befehreven Woord: Êmâ‘gmd

waar van {у ook den naam droegen van TEXT-LUIDEN of ‚Mee'fier: ‘van 55.515;

den Text. En ’t gene niet fonder opmerking moet voorby geflagen zijn, “пят

is dit , dat het ook defe beide foorten van Schriftgeleerden zijn geweefi‘ ,

die haar Zegel hingen aan het Dood -vonnis van de Saligmaaker Jefus: ‚спит,

want de Pharz’zeen en Schriftgeleerden fogten hem van-kant te helpen; gelijk Машей: is

klaar genoeg te zien is by Mattheus op ’t negende kapittel. Dus waren ’t

‘ de laatdunkende Sehriftgeleerde ‚ die jefus befchuldigden Van Gods-laíìe- тап Schrift-_

ring, vers 3. en de geveinsdePharizeen , berifpten in hem , het Eten met

de vTollenaren en Sondaren , vers 1 r. Ziende de eerl’te op de verbreking decla. ‘

van de Wet Gods; de laatíte over de niet—onderhoudinge-van de Over

leveringe en Infettingen der Ouden. Men vind ook elders in de Heilige

Schrift gewaggemaakt , van den ONDERsoEKEK; hoedani emen moet ne- “гидра

men voor een foort van Geleerde Luiden , die veel hielden van víllega—

gien ofĳypafl‘elijke Spreuken; defelve uitfoekende in verborge uitleggin- hndnße

gen van den Text; waarom foo eenen DARSCHAN, en fijn uitlegging gg?!

MIDRAscH , en haare Oeífen-fchoole, BETH-HAMMIDRASCH genoemd word.

wierd. De Joden hielden defelve voor de alderdiepfinnigflze Uitleggers

der Wet; als op wien de woorden Pfalm. 84.: 8. А) gaan ‘van kragt tot

Иду, na defen uitleg, Sy gaan van haaren Tempel tot haare Beth—laam—

‚шагал/2, gepaí’c worden; als of daar gefeid wierde: Sy gaan 'van een

laager tot een honger Schoole. Invoegen dat wy tot hiertoe, de driederlei

foorten van Joodl‘che Predikers daar Paulus van vermeld, 1 Cor. I: 20.

genoegfaam onderfeheiden zien; als hy feid: Waar 13! de “Мэн? Waar

a de SCHRIFTGEL‘EERDE? Waar 12: de QNDEKsoÈKER? Een CHACHAM

ofeenWт, was, alswe gefeid hebben , een Leeraar der Overleveringen.

SOPHEK 0f Schrz'fi‘geleerde, was een Leeraar van den Letterlijken Text.

Ел DARSCHAN was de Опал/деде?" van de Allegorien en Verborgenthe‘

den. Want om dat uit dufdanige Fabelagtige Verklaringen , dikmaal veele

Twill-vragen en gefchillen voortquamen , foo wierd een Uitlegger daar

van , een Onder/beker genoemd. Onder het toenemen der joodfche

Eer—titelen die korts voor de komí’te van de Saligmaaker op de baan wa

ren, en meer dan al te yverig gefogt wierden, moetmen ook die feer ge“

bruikelij‘ke. van RAB, RIBBI, RABBI en RABBAN niet vergeten aan te

teekenen; dewijl die doe ter tijd byfonderlijkdoorbraken en gemeen wier

den. Zijnde defe alle benamingen , diemen by de Hebreen afkomfh`g houd, Van den

van een woord , dat , H] 15: vermenigvuldiggeweefl , beteekend. En ver. jîoodrchm

flaan daar door foo veel als, een Mee/ier ofLeeraar, die met uitítekende 'islaam

gaven van kennis en wetenfchap begaafd is. DeJoden {tellen eenige Trap- I'

pen van minder of meerder waardigheid in defe Titels: In ’t Boek ARUCH шипы:

fehrijven fy , dat RABBI een waardiger Titel dan RAB is; en dat RAB- Езды?"

BAN noch trefi‘elijker dan Ramal is. Verder dat den blooten naam van een дети”

Sehriftgeleerde , een Propheet of Leeraar , (onder eenige Eer-titel ofBy- word“

naam, als by voorbeeld; ZACHARIAS, MALACHIAS, Hacemos, ôcc.

veel waardiger en aanfienelijker is dan RABBAN. En hadden de joodfche

Leeraars kort voor de tijden des Saligmaakers , ook verfeheide gefette Trap

. Ddd 2 pen
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pen van Tugt , langs welk haare Schoolieren en Difcipelen , tot de waardig*

heid van een RA-ßß r of Sohriftgeleerden Мефег quamen. Sy merkten de

Leerlingen gemeenlijk in drie 'of vierderlei í’taaten aan: tot de ecrite behoor

den de KATAN ofjonger Leerling , en dat ten opfigt van de minderjarigheid,

welkers eige Naumen lange tijd verborgen gehouden wierden , heetende al

leen , de Soon van N. Van de tweede foort wierd een Schoolier TALMID,

een Di/Zipel , ten aanfien van fijn leeringe genoemd. En den derden was

een BACH UR of een Uitgekojène ofUitgelcfene ‚ ten aanfien van fijn Aanne

ming onder ’t getal der Dil‘cipelen. En wanneer dufdanig-eenen Aange-‘

nomenen , genoegfaame proeve van fijn toenemen gegeven hadde , welke

hem tot eenige opgang fcheen waardig te maaken 5 wierd hy door Oplegging

der handen , tot een СНАвнк of Jkíedegenoot der Rabbinen gemaakt.

Welke Ceremonie fy gewoon waaren te doen , volgens ’t bevel aan Мо

fes gegeven , Num. 27: 18. Neemd tot u Ïrfiia, de Saone 'van Nun ,een

Man in welken de без]! i: ,‘ en legd uwe Hand op hem. In het Op-leggen

der handen wierden , gemeenlijk dele woorden gebruikt : Ziet ik nemeuw in

Vergejèlfi‘happing aan ,‘ en gy Vefgefelfihapt. Even gelijk dejoden op

de inwijding in den Grooten Raad , door de Oplegging der handen gewoon

waaren te leggen д Ik Zegge uw де hand op ‚' en де hand moet u opgeleid zgn.

Soo dra nu luik-een Medegenoot, waardig geagt wierd wederom ande.’

re Schoolieren te leeren , wierd hy Ranst genoemd. ‚En fijn eigen Naam,

die verborgen was gehouden geduurende den tijd fijner Lœrlingfchap,

kreeg hy te gelijk weder met de Oplegging der handen; en men noemde

hem N. де Saone шт М Doch na darmen hem had bequaam geagt , an.

dere te leeren; foo wierd hem ten laatí’ten den Eer-titel RĲK—r tot fijnen

Naam voor aan gevoegd: namelijk, Rabbi N. de Soon таим Omwat

van een klaar voorbeeld by te brengen, wy van fommige aan de Vermaat..

de Maimonides en eenige weinige andere Rabbinen, gedagt vinden:  feg-

gende van den eerlten; dat hy in den beginne alleenig genaamd wierd i

Ben—Maimon de Saone ‘van Maze/zon: en na dat hy nu een Medegefel was

geworden, noemdemen hem met fijn eigen-Naam , welke by de Naam

van fijn Vader gevoegd wierd: namelijk, Моде: де Saone ‘uan Maimon.‘

En eindelijk als Meeíler tot de Leering toegelaten zijnde, wierd hy door

verkorting (diemen in Kapitale Letteren 1‘chreef)R-AMBAM genoemd;

beteekenende Rabbi Maße: де Saone ‘van Maimon. Gelijk foomede Rabbi‘

Let/i, de Soone van Gerfom, in fijn minderjaarigheid alleen wierd ge.‘

noemd de Soone ’uan Студия ‚‘ daarna, Lew' де Saone van Сет/ат ,‘ en ten

laatíten ook volgens de gefeide verkorting, RALBAG, dat is, Rabbi Led

‘vi де Soone rvan Ger/om :gelijk fommige breed verhalen. Hoedanige onder‘

fcheidc Trappen van Sehoolieren _, Metgefillen en Rabbinen ‚ ook fchijnd be— '

vellígd te worden uit de Spreuk die k'agius uit een feer Oud Rabbin by

brengd; leggende: Ik hebbe jèer veel geleerd ‘van mijne Rabbinen, ofte

Meelters; en noch meer van mĳne Metgel‘ellen: doch wel Идемте/1 ‘van

mĳne Schoolieren. Dat nu elken Rabbi eenige Difcipelen hadde , en fon

der die , qualijk dien Naam kon dragen д als mede dat haare Leerlingen,

en die haar gunllig waaren , ofvleifugtige Eer-bewijfingen deden, haar

woon waaren Raam te noemen, fulks IS uit de Euangelifche Hií’torien te

bekend , dan datmen’t fou noodig hebben hier aan te teekenen. judas felfs ,

tot de Saligmaker komendeom hem te verraden , feide 5 Weeflgegroet Rabbi ,

Matth. 26: 4.9. Gelijk mede johannes van fijn Difcipelen met dien Naam

aangefproken word, joh. 3: 26. Hoedanig defelve ook jefus al te voo

ren genoemd hadden, wanneerfe kap. 1: 39. tot hem feiden: Rabbi waar

_ . ‘woond
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wound gy .? En alhoewel het niet waarfchijnelijk is, datdefe groote Per- Amma.

foonadien , Rabbi genoemd zijn ‚ van wegen de voorgemelde Handppleg- ging over'

ging 5 foo blij kt nochtans , dat dejoden ymand die bequaamheid had te Lee. ¿am?

ren, of iig dat met eenige deftigheid aanmatigde; gelijkfe hier ligtelijk Шляпа.

аап Jefus en Johannes fagen; feer gemakkelijk en welvoegfaam den Ест:` -

titel van Rab/n', Leeraar of Leermee/ŕer gegeven hebben: als bekleeden- «

de ’t {elve Ampt der gener, die volgens haare Schoolfche Tugt , en langs

alle hun bepaalde Trappen , daar toe opgeklommen- waaren. Philo dejo«

de , heeft ook over de manieren der Rabbinifche Ontmoetingen en Twill-re'

denvoeringen in haare Schoolen en Synagogen, onder anderedin enaan- “МЕНЕ;

geteekend; dat de Opperile en meelt-geagte Rabbinen gemeenhjkinaf- en gear

gefonderde Geftoelten zaten; en daar door in waardigheid boven ofvoor'älîäîfán

andere in aaniien waaren: hoedanige zit-plaatfen menniet onwaarfehijne- шаезуна.

lijk voor die Voorgq/ŕoelten in de ‘Synagogen _, moet nemen», die de ваша. giga-sfu*

geleerde en de Pharizeen alte feer bemtnden; gelijk Jeůls onder andere fclwolm

laatdunkendheden , dit ook op haare rekening aanfchrijft , Matth. 23: 6. badm

Defe haare Mergeß'llen zaten op laager Geíloelten ofgeringer Banken 5. en шла:

с1е Schoolieren ilegts op den vloer neer, en alfoo als детищ digt aan de Xoîfßcä

voeten haarer Leermeeíters: welkers Geítoeltenmogelijk met laage Bank» .Syïâïgcî

jes geboord waaren; waar van daan Paulus fchijnd te leggen , dat hy al- тайс

foo aan de Voeten 'van Gomaliël opgevoed was , namelijk in de befehei-` mimi ‚5;

deníte Seéte der Pharizeen , Aétor. 22: g. Gelijk het ook van die nederi- 'w56

ge gewoonte ontleend fchijnd, alS’er van Maria gefeid word; datfe zat

aan de voeten van Jefus , Luc. 1o: 39. Hoedanige driederlei .manierevan ‚водит

Zitten of tegenwoordig zijn in de Synagogen., na geůeldheid en'gebeer- «Шахта

de des lichaams , gefchikt naar de voornoemde drie verfcheide Trappen»,_

de Joden aldus verklaren: Van een. Rabbi feggenfe ‚ dat hy is ,Ajosch , lkw van

dat is , een die Zit. De Metgefel is Мптнвтн ‚ dat fooveel beteekend, als

Op een Denning of Bank of Bedding liggen; mogelijk'inmaniene vander _entfer

Ouden aan-TateLliggen , daar des eenen hoofd als in de Schoot .van den {chœknf „

anderen lag: gelijk in dien zin vanJohannes , de geliefde DifnipebenLeer

ling des Heeren , gefeid word; dat hy lagindr: Schoot vanjeůis,johan.

I 3: 2 3. Doch welk gedrag des lichaams onder de Schoolierenwanlaagerûaat

was als het Zitten. De ò'c/ooolier MITABEK (namelijk van dejonglte Гоогс}

lng of kroop tot teeken van lijn nedrigheid , over langs шпаг ílsot' en als be-y

neden op den Vloer, of mogellgk foo alswe gewoon zij-n in onfe gemeene

Schoolen te feggen 5 Op de А- _Ban/z zitten : На: felven. vernederende

en onderwerpende tot de eeríle beginfelen aan de Voetenvan. haaren Mee

íter. En alhoewel deJoodfche Meelters gewoonwaaren in fekene Geíloeltenl ‘

а1=21пепс1е de Wet in ’t openbaar voor ’t Volk ofin’t byfonder aanhaare

Leerlingen te verklaren (gelijk de Saligmaaker uit dien» hoofde van de.

'Pharizeen en Schriftgeleerde , in defen deele fchijnd te feggen , Рифадеда

ten zyn op den Stoel fvon Mofe: ‚ Matth. 23: 2.) foo moetmen nochtans

dit onderlcheid daar ontrent waarnemen 5 dat fy altijdl ll'onden wanneerfe

de eigentlijke woorden der Wet felve Voor-lafen., en alleen in deilelfs пинает

Verklaringe of uitlegginge neder-zaten: Hoedani en onderfcheid duidelijk fifëlâlfïftf“

gehen word ‚ Luc. 4.: 16. 1 7. daar gefeid word :Dat` фи te Nazareth quam , шпаг.

т dat by op den Dag des Sabbat/os nafg'negewoonte :nde Synagogegmg , en М “С“

Opítond om te lcfm. En wanneer hem de Boek-roll des Prophetenjeíaia ge- „тёщи

even was, en die opengedaan of liever Ontrold en de plaatfe gelelen van

hadde daar gefchreven was , De Getß des Heeren 155 др 712] _, де. en dat bc" ‘l’ ’

hy het Boek wederomtoegerold en den Dienaar gegeven hadde д fooZarje

Ddd 3 [т
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_fm wederom neder, Ó'e. Waar uit blijkt, dat de Saligmaaker dit ůaan.

de gelefen heeft 5 en dat hy het Boek ofde Lees-rolle toegedaan hebbende ,

alzittende tot het Volk gefproken en haar geleerd heeft , als by den

Euangeliít verhaald word , vers 1/1. En van defe gewoone maniere heeft

'dan ook de Saligmaaker naderhand ligtelijk konnen feggen; Dagelĳks“

zat ik by u leerende in den Tempel. Namelijk in die voorname Synagoge der _

Joden, die in den Voorhofdes Tempels was , aan welke eene Zale gebouwd

was, daar het Volk faamen quam om uit de Wet geleerd te worden. Ja dat

ookJefus doorgaans de gewoonte van Zittende te leeren ofte te Prediken felfs

buiten de Synagogen onderhouden ,en fulks niet Ptaande gedaan heeft , als

thans onder de meefie Chriilenen in gebruik is , blijkt uitverfcheide voorbeelò

den die wy van hem aangeteekcnd vinden. Dus lefcnwe Matth. 5: 1. 2.

Ende Уе/ш de jèbaare ziende is geklommen op eenen Berg, ende als by

neder-gezeten was, gunmen fijne Dijeipelen tot hem. Ende fijnen mond

open gedaan hebbende _‚ leerde by haar. En wederom kap. 13: 1. 2. 3. Ende

te dien dage uit den knife gegaan zĳnde, zat by de Zee. En tot hem rver..

gaderden ‘veele fehaaren , joa dat hy in een Schipging ende neder’zat, ende

alle de fi/îaare fiend by den Oever , ende by [prak tot haar ‘veele dingen

door gely/eenißen.- En wederom ~joh. 8: 2. word van Jefus gefeid, dat hy

’s Morgens vroeg inden Tempel ging, en dat hy neder gezeten zijnde, het

Volk leerde. Ja dat ook de Bifl'choppen en voorname Leeraars in den beginne

van de Chrifien-Kerke, ook al zittende gewoon waaren te leeren , heb

ben fomrnige uit Klemens , Optatus Melivitanus en andere waarfchijne‘

нос de lijk bewefen. De joden hadden ook verfcheide Spreekwijfen , met wel.

äê‘gîï ke fy gewoon waaren de Natuurlijke bequaamheden van haare Leerlingen

de natuur- af-te-fchilderen: ‘want die Difcipelen , welke alles wat haarvoorquam , ion~

Лёшейd der oordeel, even gretig in foogen, vergelekenfe by een Sponffe 5 doch

:lan haar die fonder befeffen en geheugen, alles d’een Oor in d’ander Oor uit lieten

ЖЁЕЁ gaan, dat is. die de leering foo diep in de hiel als in de ziel ging; ma.

den: tenfe—af, na een Uur-glas. Die niet dan het groftfte en het lafiigfie der lee-`

ring behielden , en het fijne eii beí’te lieten doorvloejen, vergelekenfe by

een Wijn-fak; die na het uitperfl‘en der Druiven , alleen den Droefl‘embeà’

houd. Doch de befte vergelekenfe by een Wann of Tarw-paard, die in

het fchudden het mis-gewas, met het Kaf en quaad Zaad uitwerpt, en‘

het goede Kooren bewaard. En dit agtenwe meer dan genoeg gefeid te

zijn , aangaande de Benaaming en Trappen der Leeraars , Schriftgeleer

de en Rabbinen der Hebreen , diemen te mets on-eigentlijk den naam van

Propheten opgedragen heeft. ’t Sal nu tijd zijn datwe van Stijl en noch

veel meer van Stof veranderen, en nader fpreken van de eigentlijke God

verligte Propheten , welkers befchreven Prophetien , God, die een God der

:Propheten genoemd word , Apoc. 22: 6. 7. beliefd heeft, tot heil en troef:

van de Kerke des Ouden en Nieuwen Teilaments , ongefchonden te laaten

Gerald“ bewaaren. ’t Getal van defe Propheten of Prophetifehe Boeken ,vinden

Pmlghc‘ï‘ we XVI. diemen gewoon is in IV. Groote en XII. Kleine Propheten te on

:chhêop e' derfeheiden 5 en welke na alle waarfchijnelijkheid te faamen Vijf Boek

Schlifrw» rollen by d’OudeJoden hebben uitgemaakt д bevattende de IV. Groote Rol

len , yder een Prophetifch Boek ; en de XII. Kleine, gelijklijk de Vijfde

Boek—rolle: gelijkwe vooren breed genoeg en ten overvloed felfs met een

Printverbeelding hebben aangewefen. En by aldien ymand geloofd , dat de

Goddelijke voorfienigheid ‚ al foo feer over het behouden deler Prophetifche

Schriften , als over het fenden en mededeelen van den Prophetifchen

Geeft gewaakt heeft, (want foo moeite het gefehied zijn, {oude de lee—
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re van den Meílias eens aan Mofes en de Propheten konnen getoetll: , en de

Prophetien net vervuld geilen worden д) die en fal geen Ooren leenen aan

fulke plompe Laíleraars, welke daar meenen,dat’er een groote ineenigte Pro- Een bom:

pheten , haare Prophetien in gefchrifte hebben gefield , die eeren-s’halve wel _

geern tot de Verlameling der Heilige Boek-Rollen hadden willen ingelijfd hen.

zijn 5 doch dat het getal te groot aan ’t joodfche Sanhedrim fcheen , en daar—

om afgekeurd zijn geworden 5 nemendealleen die gene daar in aan , welke f

wilden guní‘tig zijn5 ofgelijkmen feid ‚die de belle Vrienden in de Kerkelijke

Vergadering hadden, en in ’t witte Blaadjen {londenz even gelijk deOude

Digters eertijds met hun gemaakte Treurfpelen ontrent de Schouwburgen

deden, daar d’eene fomtijds uit guní’te aangenomen en op ’t Toneel geraakte,

d’andere daar moeite afblijven. Hoedanigen ongerijmd gevoelen waarlijk ,

nog op waarheid nog op waarfchijnelijkheid, veel min op een eenige getuige—

nis, tegen foo veele blijken van het tegendeel, gebouwd ilaat. Gelijk dan ook

de fulke , de fekerheid der Prophetien , tommelings over—hoop fmijten , ja

haar geheele wefen weg-nemen: want by aldien fy toeítaan dat de Pro

_phetien door ingeven van den Heiligen Geeft voortgebragt zijn5 foo ful‘

len fy te gelijk ook verpligt worden te ltellen, dat de Goddelijke voor

fienigheid dan ook genoeg gewaakt heeft , dat niets van ’t geen defelve Geeft

voorfegd had , en felfs uitwerken moeit 5 agter gehouden , noch min ofmeer,

als tot d’uitvoering van fijn oogmerk fiond vervuld te worden , voor de

Kerke heeft doen bewaaren. Dewijl het geenfinds Gode betamelijk fehijnd,

den Geefl: der Prophetie mede te deelen, en daar door eenige opmerkelijk

ke dingen belooven te doen , Ja in teeken der waarheid die noch te laten be.

fchrijven , om het felve wederom als onnut uit—te—wiffen. En hier fullen

wy te fekerder in konnen zijn , wanneer wy aanmerken , dat alle de kenne—

lijkfie voorfeide dingen, foo gefien en gehoord worden , gelijkfe te vooren

verkondigd en befchreven zijn 5 dewijl het bedrog en de gillìng hier uit

gemonl’terd blijft; om dat geen menfch hoe vernuftig hy ook is, dufda.

nige voorfeggingen kan verfieren. Veel min dan dat eenige Opfienders

van de Kerk defelve foo in ’t honderd, en uit den hoop alsmend fegd,

naauwkeurig genoeg , op eenige groote en vermaarde toevallen des tijds paf

fende , fouden hebben weten uit te kippen. Dus houden wy dan met de Oude

Joodfche , en de Chril’ten—Kerk voor valt , dat alle defe Kerkelijke Pro

pheten , nefl’ens andere Zienders, die wel in haaren tijd geprophereerd ‚doch

welke geene Prophetifche Schriften naargelaten hebben , alle Mannen zijn

geweeít , die vol van Gods Geeft waren 5 door welke fy ook haare Prophe

tien gefproken hebben, ‚namelijk door den Gee/í Chrifli die in bearer/M_, iDem..>

I Petr. 1: 1 1. en 2 Petr. I: 2 I. Invoegen fy dan niet haar eigen , maar Gods äâïïîln

woorden hebben gefproken 5 en dat geheel vrymoedig en fonder fehroorn Gssfl Chri

voor Koningen en Prineen: gelijk fulks in veele plaatfe blijkt, daar t’el— ÎÊËÎÎP‘O'

kens gefeid word 5 Het waard de: Heerengefihiede tot my 5 (ж. Sooflreekt

de Heere НвЕкЕ ‚ SCC. Hoedanigen waarheid en vertrouwen op de Pro—

phetifche Schriften, derhalven t’eenemaal behoord tot het geloove van

Joden en Chriítenen 5 die dan ook daar uit verpligr blijven, Gods Alwe.

_tendheid feeker ‚en onbefweken vail: te {tellen 5 en te agten voor een der

alder-uitnemenfie Eigenfchappen die Gode betamelijk zijn, en de grootf’te

cere konnen geven. Want toekomende dingen te voorfeggen 5 en wel byfon‘

sierlijk fulke dingen , die God als een weldoenden Vader ten goeden van

‚fijn Volk, foodanig lange te vooren openbaard , dat hyfe ook fekerlijk doen

fal , en volbrengd5 konnen alleen doen blijken , dat gelijk hem alle fijne wer- Ааог. ĳ:

ken van Eeuwígheid bekend zijn, hy derhalven defelve ook alleen kan mm'

V001'
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God voorleggen. Gelijk dan ook God felfs door dit Merk-teeken, de Glorie

щепы: OP van fijn Mage en Alwetendheid tegen de valfche Propheten en de verfierde

ÎJÀ‘JÎCÈÂÎ; Goden der mcnfchen , als in ’t openbaar ten toon Preld , wanneer hy door je

нс" dwf' faias defelve met dufdanige woorden tart en uitdaagd, feggende: Ladtfi:

ЁЗЁШ" voortbrengen ende ons verkondigen de dingen die gebeuren fallen: ’verkon

Propheten. digd die ’uoorige dingen die geweĳl zĳn, op dat en] het ter herten nemen,

Майами en het einde daar ‘van weten, of doet ons toekomende dingen hooren. Vers

“мы" kondigd dingen die hier nu komen fiillen, op dat en) weten dat gy Goden

z_z'jd, ja doet goed endedoet quaad, dat w)’ ‘verhad/iflaan en tfimmen toefien.

Invoegen dit, gelijkwe teritond feiden, een aanmerklijk Proeflluk is van

Gods Alwetendheid en vermogen; dat hy ook allcenig befit, en ook

Dcydel— voor hem alleen behoud. Want of wel de Duivel eertijds door de Heià

gafkîïn denfche Gods—fpraaken en Tooverfche Wichelaars, defe waarheid heeft

canods. foeken te benevelen; foo is egter doorgaans gebleken , dat hyfulks foo on.

íì’mkâ“ gelukkig , en foo kreupel en duií’ter heeft gedaan , dat felfS de fchranderí’re

Îl’ciïjiheîicn onder hen , over het bedrog en onfekerheid, niet weinig geklaagd hebben.

шт"?- ’t Geene waarlijk nooit onder de Propheten van den God lli‘aels gefchied

2567095“- is- Bileam felfs roemde Num. z3: z3. Dot’er geen Tom/erle tegenj‘akoh,

noch geen Waaijèggerie tegen Ijrael en gold. En Daniel feid; dat alleen

God, en niet de ’l‘oovenaars en Wijfen , Droomen en Gefigten kan uit—

leggen , kap. 2: 2 7. 2 8. Doch wie waarlijk voor een regt Propheet van God

gefonden , moeite gehouden worden , daar van word ons de proefgeleerd

Deut. 1 8: 2 1 . 2 2. namelijk datfc dien , wiens Woord komd , van God moeiten

agten gefonden te zijn. En noch veel naauwkeuriger Deut. 13: I, 2, 3.

(datmen met het voorige vergelijken moet) daar gefeid word: Wanneer

een Propheet of Droom—droomer in ’t midden шт u [al op/iaan, en u ge.

‘ven een teeken ofte wonder; en dat teeken of wonder komd, dat h)’ tot u

gejjiroken hadde, jèggende : laat ons andere Goden die g] niet gekend en

hebt, na’volgen en hen dienen, gy en fiilt na de woorden ‘van dien Pro

pheet ofte na dien Droom—droomer niet hooren.‘ want de Heere uwe God

ven/bekt u-lieden, om te weten 1y”gy den Heere uwen God lief hebt met u

gantfehe herte en met u gdntfohe ziele. Derhalven indien het {eggen van

Deur. 13: dien Propheet met de Wet en de leere van Mofes over—een quam , na

"т 1°J¢r~ melijk dat hy haar tot geen andere Goden , noch Godsdiení’t heen leide,

28:" als God in fijn Kerke door Mofes , de Dienílknegt van dat Huis geordi

neerd had; foo mogten Ту, fchoon foo een Propheet wat goeds voorfei.

de , de uitkomí’r wel afwagten: altijd het oog houdende op de Goddelij.

ke Beloften, die in de Wet Mofis gevonden worden 5 na de waarfchou

wing van Ezech. 13: 18. Soo dat wy uit dit alles, in ’t voorby gaan aan

wanen merken konnen; dat een Prophetie waarlijk niet andersis, dan een waar

‘°‘ agtige voorfegginge van Gods Raad-befluit , en Wegen ontrent fijn Volk en

Р ' Kerke 5 welke hy door Goddelijke Openbaringc , aan fijne Gefalfde Dieníl.

knegten de Propheten, bekend gemaakt heeft 50m na die byfondere Ingeving,

door haar aan fijn Volk uitgefproken , dat is Gepredikt, en ten laatí’ren ook

En waar Befchreven te worden, op dat fulks fou dienen tot een altijd-duurend voor

fehrift van Geloove, Verwagting, Hoope en Godfaligheid. Als mede op dat
h b uit aanmerking van foo een vait Prophetifch Woord, geen twijfl‘él' vallen

fou over de гей van het befchreven Goddelijke Woord, dat met het Pro

Rom‘ Ш- phetifche doorgaans gemengd, en meel’c van defelve Mannen afgevloeid is. ’

Gelijk jefaias ook noch een andere reden geeft, waarom God de Pro

phetien gegeven heeft, kap. 4.8: 3-5, raakende voornamelijk den Joden,

die door Mofes by den Vader [ouden aangeklaagd worden , wanneer fy
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lChriilus fouden verfaaken , Joh. 5: 4.6. 4.7. Sulks men Vafielijk te geloo- God“;

ven heeft, datmen buiten de Propheten , niet regt fou konnen weten, Гоп buim’i

wie of wat God is 5 dewijl die alleen op veelerleye wijfen , de Wegen f:„"‚figg‘;„°‘

des Heeren aan den menfche bekend maaken , Hebr. 1: 1. Waarom wy haar именем

ook foo terí’cond niet onvoegfaam -, Heilige Hifi‘orz'e-fi‘hrĳ‘ver’s ŕvoor den гул J Z"“‘

enoemd hebben. Gelijk ons dan ook den regten aard van Gods Woord
lguier door word geopenbaard, wanneer het een Prophetz'fih Woord ge,

noemd word, 2 Petr. 1: I9. En wat eigentlijk Propheteer‘en is, fulks

blijkt ten deele uit Exod. 7: 2.’ namelijk van God gelonden te zijn, om

door lijnen Geeft gedreven zijnde, te l‘preken wat hy hem van lijnen Raad

heeft”ge0penbaard. Sonder welke niemand een Prophect kan zijn , I Cor.

2: 10‘. Gelijk Abraham 100 een Propheet genoemd word, Genelis 20: 7.

namelijk om dat God hem niets verbergde van ’t gene hy dede, Genef. 18: 1 7. _j

Op hoedanigen weldaad aan Gods Volk, Bileam fchijnd te zien, als hy Num. 2216433.

2 3:2 3. feide; Ter/fond 'word tot Ifi‘aelgcfl‘gd wat God onderneemd te doen. Dat 66: 5- М

is, dat het haar door Mofes en de Propheten wierd bekend gemaakt. En 'ggg'. 1 ‚

dewijl daar niemand en kan Propheteeren ofGods Raad kan uitleggen ,- als Zac‘li. if; 3'

die door defelve Geefl: Gods daar toe gedreven word, foo blijkt het waar- 12.&с.

lijk dat de Heilige Schrift, die een Prophett'jèb Woord genoemd word,

van God is : gelijk d’Heer A. Gulichius in lijn uitleg-regelen , fulks kragtelijk

bewefen heeft. En hierom “Тег ook dat wy altijd die Godsgeleerde prij—

fen, welke uit de waarfchouwing van den Apoltel 1 Theil. 5: 20. ern` pwńhclœnf

flig vermaanen , dat de Prophetien niet en mogen in veragtinge komen. ziliqvänecd

Want het fchijnd ons toe, datwe in en ontrent alle verfiel van faaken , ge- Îcîiädim'

duurig ingeboefemd worden: G)’ hebt Mofi’s en de Propheten, die moet bruik‘Î ‘

hooren,‘ Luc. 16: 29. Immers fienwe dat Daniel foo dedc , kap. 9: 2, 3.

onderfoekende in de voorfeggingen van Jeremías na het einde der Lxx.

Jaaren. Ja doen van d’Apoll‘elen in de latere tijden , aan die van Bereen ,

uit de Prophetifche Schriften bewefen wierd , dat Jefus van ‚Nazareth

was de Chrifius , waaren fy foo edel van gemoed, datfe dagelijks in de

Heilige Schriften onderfogten , of die Gepredikte dingen alfoo waaren‚

Aé’cor. 17: 11. Gelijk ook alle de Oude Vaders onder de Hebreen , die

op de Meflias gewagt hebben, alfoo hebben gedaan volgens ’t getuigenis

van den Apoí’tel 1 Petr. 1: 10. 11. 500 datmen in defen de Prophetie ,

navolgens haar Exempel , als de grootfie blijk van Gods trouw en forge ,

met die dingen te laten befchrijven , moet aanmerken ‘, als dewelke door

dus langduurige voorfeggingen en toefeggingen , de Geloovige in fijn Ker—’

ke , van Kinds—been aan, opgehouden , aangequeekt, en ten laatfien door

veele vervullingen fijner Beloften, als met een Valter fpijfe gevoed, tot

meerder wasdom heeft willen opleiden. Waar uit dan ook onwederfpre“. fro: wat

kelijk volgd, dat de Prophetien gegeven en befchreven en in de Kerke ЁЁЁЁЁЪШ

Gods behouden zijn , om van alle en een yder gelefen en onderfogt te zijnpvoort

worden. Gelijkwe niet fchemeragtig in het bevel dat aan Habakuk gege- Schmit

Ven word, kap. 2: 2. aanbevoolen zien: Schrĳft het Geßgte en/leld het vx; ‚

duidelijk op Tafelen op dat daar in ш (felfs) die тиф] loopt. En waar- onderfogt `

om anders, als om dat defe Gefchriften elk een konnen wijs-maaken tot “мы“

Saligheid, en overbrengen tot den Rijkdom van de volle verfekerdheid

des verfiands. En overfulks moeten wy ons wagten van de Goddelijke Gefig— Рада?”

ten en Prophetien aan te merken, als een gefloten Boek; gelijkjefaias aan- moeten _

teekend , dat fulks gefchiedende , een groot Oordeel over de Kerk fou zijn,

kap. 29: r 1. Het heeft waarlijk altijd den pligt van de Hebreeuwfcheof gehouden

Joodfche Kerke voor Chrifii komí’re Башен ‚ neerí’tig te onderfoeken en “’°‘d°“‘

E e е ruim
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ruim en breed te verítaan , alles wat de Propheten te Vooren gefproken had—

En ruik; den 5 ofde Saligmaaker Jefus en fonde onfes ‘agtens , met niet alte grooten wel.

voegfaamheid te fijner-tijd van de Schriftgeleerde gefegd hebben5 О ¿y

fing Ьс- on’veĳlandzge en trage ‘van herten, от te geloot/en al ’t gene dat de Pro—

“mgd‘ pheten делит/ат hebben. En dit feide hy waarlijk met regt, om dat de

Chrillus uit defelve moelle bekend worden, dewijlfe van hem getuigden ,

Joh. 5: 39. Gelijk dan ook de Getuigenis van jcfus, de Geelt der Pro

phetien is , Apoc. 19: 1o. Ja om dat de Prophetifche Schriften des Ou

den en Nieuwen Teítaments van foo grooten belang zijn 5 daarom dreigd

Johannes Apoc. 22: 19. dat foo ymand daar yts van afdoet , fekerlijk uit het

Marrh. Boek des Levens fal gefchrabt worden. En hoe meenigmaaldeSaligmaaker de

mm. Joodfehe Leermeeíters over de nalaatigheid in het Onderfoeken der Pro

pheten befchrobt heeft, dat fiaat in de Euangelifche Hifiorien genoeg

raam aangeteekend. De Joden en de Chriilenen moeten den Meflias uit de

Шайг- Prophetien leeren kennen 5 doch wanneer die beide fouden in Ptaat zijn van

heid in “с fulks niet te doen 5 ofte datfe defelve lefende , daar op niet en fouden agt-ge—

fiè‘gâ’âm‘ ven , foo [oude dat verval aan te merken zijn als een {waar oordeel: gelijk

Propherien van Jefaias voorfeid was dat gefchieden en denjoden overkomen fou,kap.

6: 9-11. En waarom doch dit alles? als om dat het gantfche Oog—wit der

Kerk аап- geheele Prophetie , niet anders en was , als de Dorítende Kerke te trooíten,

gcmflk“ in en met de verfchijninge van den Mefiias als de Saligmaaker der Wee

Mmh‚ reld 5 gelijkwe aanfionds nader fiillen aanmerken. Nu even als de Salig

13: I+ maaker Jefus, doorgaans het Volk tot het onderfoek der Propheten aan

porde , en de flofheid daar ontrent, als een oorfaak haarer onkundeinde

Teekenen der Tijden, en fijne komfize in ’t vleefch , aanmerkt; alfoo

Dat Chri- fiemd het ook feet wel met fijne Leere over-een, als hy haar en ons ver.

üäît‘äï’ä; fekerde , dat hy niet gekomen en is omde Wet en de Propheten af-te-fehaf

Едите fen ofte te niete te doen 5 daar door genoegfaam te kennen gevende ,dat

Sie@ {1F— derfelver Onderfoek noch bleef en altijd blijven fou 5 dewijl hy als de

"жёг; Chrifius , in wien men te gelooven had, gekomen was om de Prophe

Irmlíondâr- tien te vervullen. En derhalven relleerd ons datwe nu ook weten, hoe

„Eff“ dat Jefus in alles de Wet en de Propheten vervuld heeft , >op dat wy defelve

onderfoekende , daar in fouden zien dat’er tot daar toe , niet een van Gods

beloften en toefeggingen, is te loir gegaan: gelijk Jefaias belafie te doen,

kap. 34.: 16. Onderfiìekt in het Boek de: Heeren, ende Zee/i, niet eene van

defe [шт feilen, het eene noch het ander ere/211mm пита: want mĳn

mondмы heeft’et geboden: Vergeleken met kap. 4.1: zo. Gelijk Hofeas

ook defe overleggingen , tot befluit fijner Prophetie , als de waare en reg..

te wijsheid aanteekend , kap. 14.: 10. Want ook het Euangelium des Ge

loofs , is, en moet door de Prophetifche Schriften bekend gemaakt wor

den onder de Heidenen, als den Apoí’cel foo fpreekt, Rom. 16: 26. Soo

blijft dan het felve aan der Geloovige, van een geduurig onderi‘oek. Enfoo

DePro- ymand hier tegen wil inbrengemdat de meeíte Prophetien twijlfelagtig en on

ly?" verfiaanbaar zijn 5 diefal onfes agtens , met defelveadem fchijnen te belijden ,

„135322. dat hy een feer quaade gedagte van God en den Geeft Chriflîí , door welk de

ЕШЬ?! Propheten gefproken hebben , by fig draagd: en fig moeten inbeelden , dat

c ' Gods Geeft шеей onnutte woorden voortgebragt heeft5ofte fulke ten minfien,

die nergens toe en konnen dienen, als om de menfehen te misleiden. Maardit

heeft de Groote Leermeeíterjefusfijne Difcipelen even voor fijn Hemelvaard

geheel anders geleerd , als te zien is Luc. 24.: 4.4.. 4.5. Doch foo ymand egter

het Prophetifche Woord noch hardnekkig wil duiíter en onverůaanbaar

noemen, die mag dan ook te gelijk wel feggen , dat Petrus noch al geel

u1
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` duiílzcrder gefproken , ja als in de fwarte nagtomgedoold heeft, Wanneer hy on _
vermaand, datmen op het felve Woord, лёг/шатен , al: op een ligt/¿Ingham îíimdgge‘

de in een dui/lere далай, 2 Petr. 1: 19. 20. Prijfende die gene dief’Lks de.

den: om dat het niet voortgebragt en is door den wille eenes menfchen 3 Rellen dar'

maar dat het van de Heilige menichen Gods gefproken is , gedreven door gîlî'îsilèî:

den Heiligen Geeft , vers 21. En alhoewel het fchijnd , als ofGod fommi- Zijn.

ge toekomende dingen, door verborgene Gefigten , en donkere afbeeldin- Waarom

gen, heeft laaten voorfiellen , foo moeten wy ons daar over niet alte feer S‘îrécnággr

verwonderen , noch beklagen Ĳ’naar veel eer uit aanmerking van die dingen ‚ dekt in de

welke ons met klaare en onbetwillbare woorden voorgefchreven zijn, lee.

ren in agt-nemen , dat fulks ten nutte van de Kerk gefchiedis; namelijk zijn?

om de neerí’tigheid der regtfinnige des te meer op te wekken tot der fel‘

ver onderfoek , en daar in aan te waffen tot fpijt , en overwinninge der

gener die tot de valfche Kerke behooren: in welke de Soone des Vera

derfs opkomen , en lig verheffen fou boven al wat God genaamd fou zijn;

Ook is fulks waarfchijnelijk gefchied , om de Grootheid en het gewigte

Van veele dingen, des te beter aan te duiden: gelijkmen fulks onder andes

‚re hoogdravende vertooningen , uit de Gefigten van Ezechiel aan fijn I. 8.

lo. en 4.o. kapittel afnemen kan. Als mede uit Johannes Openbaringen;

in welke veele Plagen en groote Rijks-veranderingen voorkomen, die

gemeenfehap met de Kerke londen hebben: welke al te naakt en klaar-V

verftaanelijk afgefchilderd zijnde, de Vyanden der waare Kerke , feker

lijk noch tot harder vervolgingen fouden aangefet hebben. Waarom dan

ook Paulus 2 Theil. 2. handelende van dele felve dingen, namelijk de

opkomi’te van den Antichriflî, als voordagtelijk , fommige bedekte wijfen .

Van fpreken gebruikt heeft. En om datJefus als de Chrií’tus , het geduu'rig en ЁЖ“

algemeen Oog-punt der Prophetenis , alswe terfiond feiden , foo kanmcn hetalgc

daar op dan ook ligtelijk het on-ophoudelijkNut en noodfaak van deifelfs ‘Îl‘äí'dî"?

ondertoek in de Kerk, als op een onwrilîbare grondvefl: valt í’tellen. Ge- _ro heten

lijk dan mede tot bewaaring van ditĳ'gewigtig Leer-{luk , nu alreede fommi- ЁЬГЁЁЁФ

ge deftige Godsgeleerde, foo fraaje bedenkingen hebben by-gebragt; dat rockin

het ons langs-hoe—meer een dwaasheid fchijnd , die waarheid noch te willen vl’îîrîlëfd

ontkennen. En hierom heeft ook onfes agtens , eenen onder de belle Еп- ä, ¿gc Kelk.

gelfche Schrijvers , Haak Ambrofius meenenwe , feer wel hier ter fnè ver

maand ; dat wy doorgaans in ’t lefen van de Heilige Schriften des Ouden Еп funi“

Verbonds , niemand meer, noch geduuriger en moeten na-oogen , dan _]e- ШЁШЪЁ,

fus als de Chrillus 3 die het uiteríte Begin en het Einde, de Alpha en de ojgnvvrkliik

Omega derfelve is. Want hy is het oogmerk der Wet en der Propheten , btw“

tot regtvaardigheid een ygelijken die geloofd. Ja defelve Schrijver wilde

gantfche Heilige Schriften , niet anders als Geefielijke Leuyren en Wind—

fel-doeken aangemerkt hebben , waar mede het Kindcken Jefus van alle

Eeuwen af, omwonden en befwagteld is geweeíl. Immers fegd hy, is

Jefus Chriílus , het wefen en de lichamelijke waarheid van alle Voorbeel—

den en Schaduwen der Wet? Chrifius is de Hoofdílofl’e en ’t Middel.

‚punt van het Verbond der Genade ; het zy dan met de Ceremonien be‘.

iwagteld en eenigfinds bedekt onder de bedieninge van het Oude, het

kzy ontfwagteld en geopenbaard in het Nieuwe Teílament, dat door fijn

eigen Bloed en Eeuwig Prieíterdom Ingewijd is. Н is ook het wefent

‚lijk Ding en het voorgellelde Lichaam van alle de Beloften, den Vaderen

eertijds op meenigerlei wijfe gedaan: want in hem zijn alle de Beloften , Ja

en Amen. Als zijnde waarlijk de beteekende faak van de dingen die in de

Sakramenten des Ouden en Nieuwen Verbonds zijn voorgeí’teld. De?

E e e 2 we 
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’ welken ons ook, op datwe hem immers te regt mogten kennen, in de OudeGe

flagt-regifters en Tijd-boeken , van langer-hand afgefehetflî is , om hem in fijn

regte Stam-huis , en Zayfoen—tijd fijner komí’re , onbekommerd te bekennen.‘

_ch:ìRus Gelijk dan ook het Wet-boek van Mofes een tijd—lang, niet anders als een

Tugt—mceí’ter heeft gediend , om de Kerk onder de toe-fegging der Prophe

de gentech: ten , aan—te-leiden en te brengen tot Chriítus den regten Heere van fijn Huis.

Daar toe men de Wetten der Zeden moet aanmerken, als een Goddelijk

' Voorfchrift tot verbetering des levens : tot welke ook alle de Mofaifche Cere—

monien uitgekofen en geiehikt waaren , tot leerfame Onderwijfing ter gehoor.

faamheid Het Euangelium der Heilige Schriftuure, verfirekt ons als Chri—

Ш affchijnende ligt, waar door wy hem zien konnen; en fijne Stemme,

is de middel-ooriaak , waar door wy hem als onfen Herder hooren , en

als fijne Schapen navolgen konnen: gelijk wy mede fijne liefde moeten

aanmerken , als Banden waar mede wy tot hem en fijne gemeenfchap ge—

trokken worden. En is defejefus ook dufdanig, voornamelijk van de Pro

pheten , op veelerlei—wij fe aan de geloovige Vaderen gepredikt , als te zien is

Aé‘tor. 3: 18-25. Want alle de Propheten hebben van hem Getuigenis ge

geven, Aftor. Io: 4.3. Als zijnde het einde der Wet en het Geloove,

Kom. Io: 4.. Waarom met de grootfle billikheid de Prophetifche Boe.

ken, als byfonderlijk vervattende de Leere van Chriltus , en fijn komfize

in het vleefch tot onfer verloflinge , in het Nieuwe Tefiament aanbevo

len worden te onderfoeken: gelijk te zien joh. 5: 39. Luc. 16: 29. en

‚ kap. 24.: vers 25, 26, 27. Aelor. 26: 22. 2 Petr. 1: 19. Zijnde defen de

verfchijninge van des Heeren Heerlijkheid die tot den Tempel fou naderen ,

tot de wederoprigtinge en verbeteringe van alles dat daarin vervallen was:

Ja dit is dat felve Euangelium , dat God te vooren beloofd hadde door fij—

ne Propheten , tot welkers verkondiging Paulus betuigd, dat hy ook afge‘

fonderd was , Rom. 1: 1. Soo dat wy met regt Chrifius voor de Sleutel

remand@ van de kennis der Heilige Schriften mogen houden: welke Sleutel ge—

Ïiiêliniîn milt of weg-gelegd , ons t’eenemaal verhinderen kan yts tot heilfaam nut in

асгнешде Mofes of de Propheten opgefloten , te konnen Ontíluiten , en' te doen zien,

ЁЖ? dat Jefus Chrii’tus den uiteríten Hoekfieen is, op welkers Fondament de

_mum Propheten gebouwd hebben 3 vragende en onderfoekende na de toekom

Enfulks Re fijner Saligheid , I Petr. 1: 10. Gelijk dan ook felfs de Joden in haa

van de jo. ren Talmud leeren 3 dat de Propheten uit geen anderen hoofde geprophe—

ggfs@ teerd hebben, als om de Dagen van den Mefiìas te voorfeggen: en hier

' op paft mede de fiellinge van de Saligmaaker, als hy Matth. I I: 13. be

tuigd ; Dat alle de Propheten en de Wet tot _îohannem toe gepropheteerd

hebben : Daar mede willende aanwijfen , dat het Oog—wit der Propheten

van doen-aan is begonnen voldaan te worden. En gelijk de Oudíte onder

de regtfinnige Joodfehe Leeraars ; en de Saligmaaker Jefus met fijne A

n‘ Ш POItelen , fig in ’t leeren , altijd op Mofes en de Propheten, die Gods

„дым Raad in defen van alle Eeuwen de Kerke verkondigd hadden , beroepen

дайте}; hebben 5 foo en kanmen foodanige menfchen , welke daar geheel geen

5653;; werk maken van de Propheten , niet anders aanmerken, als fulke, wel‘

Ë‘Î‘ciiîagtin ke haar van de Leere des Grooten Leermeefter Jefus , en d’algemeene

стаей} toeitemming der Kerke Gods, komen af te fonderen. Chrií‘tus en d’Apo

:Emi Prelcn en hebben ook nooit de Propheten , alleen op het eigen gefag van haar

Ampt en Leere, noch als Zede of Burger—lefl‘en verklaard , maar fy heb

chrinus ben de vervullinge der gepropheteerde faaken , voor af als een onwrik—

flî‘ï'APo‘ bare grondveíting van haare Leere bygebragt‘ en vail geiteld. Gelijk te zien

ftelenheb- - . . .

идет. is dat jefus m geenen anderen zin Mofes en de Propheten , die van hem

вс
\
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gefchreven hadden, aan fijne Difcipelen heeft bygebragt, Luc. 24.: 4.7. рьегепап

En dat foo kragrig met openbaarmaaking van de waarheid aan haare Con

fcientie, dat haare herten daar van ontfteken en als in den brand vloo- vanhaare

gen, van wegen het waaragtige Ligt dat’er in haare ziele opging, en be- fnfâfgcm'

magtigde om alle die ontfwagtelde waarheden nu gantfeh vuuriglijk te 0m

helien. Gelijk dan mede dien Grooten Apollos , dejoden daar uit overtuigde,

datjefus van Nazareth , de Meílias en de Chrií’tus was , Aítor. 1 8: 28. Ook

is dit feker, dat Chril’tus en d’Apoilelen , in alles watfe fouden leeren en De Leere

fpreken , haare volkomene getuigeniíle moeiten mede brengen uit Мо

fes, wiens Schriften de eenige Rigt-draad was van alle Prophetie en Lee— Apoflclen

re, zijnde defen Grooten Dienllknegt gefreld en voor-af gefonden , om

een getrouwen Dienaar in Gods geheele Huis te zijn, tot Getuige van ’t reggen de "

gene eens daar na fou gefproken worden: zijnde meerder dan d’andere Pro- ЕЩЁ“;
pheten , tot wien God alleen door Gefigten en Droomen , maar met Mo- wìrdâäc

les van mond tot mond {prak , Num. 12: 6. En by aldien Moíes niet tot

Chrillus gewefen hadde, die defelve dingen [preken fou; en Chrií’tus iig

wederom op Mofes niet beroepen en hadde 5 foo en foude Chriíti Leere

nooit aan Mofes konnen getoetít geworden zijn 3 en Mofes en foude ook

geen Getuige voor Chrifius konnen geweeil zijn , van die dingen die nader

hand fouden gefproken worden. Alhoewelmcn tuíTchen het leeren van

Chrifius en de Getuigenis van Mofes , een merkelijk onderfcheid moet на

len: want Moles heeft getuigd als een Diení’tknegt in ’t Huis Gods: doch

Chrifius heeft die í‘elfde dingen beginnen te {eggen als de Soone, Hebr.

1: 1. en kap. 2: 3. 3: 6. Mofes en heeft niet konnen fcggen, Komd loer.

waard: tot ту die vermoeid гуд, en ik ful u ru/ie geven, Matth. II: 28.

Maar hy heeft wel als een Dienftknegt en Getuige konnen feggen 3 dat

ter eens een tijd fou komen, in welke den Heere van het Huis, defe en

diergelijke heilfaame woorden {preken fou: En dat daar uit fou konnen

veritaan worden, dat die Leere uit God was, Joh. 7: 16, 17. En moeite

dit Woord , niet alleen fijn kragt betoonen aan de joden, maar felfs ook

aan -de Heidenen: want of fchoon waar is, dat God fijn Regten en In

fettingen , dat zijn de Schriften van Mofes en de Propheten , den Hei

denen niet gegeven heeft ; maar dat hy die alleen de Sonne cn Maane en

de Sterren, met de geheele figtbare \Veereld fchijnd voorgeíteld te heb

ben, om 0er hem al—taítende , uit die kennelijke dingen konden vinden ;

foo en kan nochtans de aanhaaling van Mofes en de agtervolgende Prem

me der Propheten , geenfinds ontrent haar twijífelagtig gehouden worden д

nadien ons den Apoltel der Heidenen , die fwaarigheid duidelijk fchijnd

weg-genomen te hebben, Rom. 16: 26. leggende; Dat de rverborgen#

loezd Gods, ‘voo‘rmaal: тег/доедем nu geopenbaard a door de Propheten,

na het bevel de: Eeuw/:gen Gods, totgeboor/êzamheíd des Geloof: onder alle

де Heidenen. Te kennen gevende , dat lelfs de Heidenen , die het befchreven

Woord Gods niet en hebben ontfangen , niets van de Leere van Chrií’tus ‚

moeten aannemen dan ’t gene uit de Prophetifehe Schriften getoond word.

En dit moelle ook fijn waarheid vinden 5 nadien de bekeering der Hei- Om dank

denen door de Prediking vail: flond , en Mofes anders geen Getuige fou Kerk des

konnen zijn , van ’t gene tot den Heidenen in hare Roepinge eens fou gefpro

ken worden. En nadien de Kerke van het Nieuwe'fellament ten miníl’en атласе!

een Groot-deel van het gantfche Huis Gods is, ziet daarom is ook Mo

fes Dienít loodanig breed uitgefirekt , datfe geheel en al tot derfelver heil- daarom

faam nut komd. Waarom het al wederom noodig was, dat Mofes fijne Getui‘

geniílen van Gods Wegen,Schriftelijk in de Kerk na-liet,dewijl [у anders na- Lecreovcr':

E CC 3 maals {elveuußl

Pi‘al. 57:on

en 101.: 19.
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datfi: bc
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maals geen dieni’t onderjoden noch Heidenen konden doen. En dit wel aan

gemerkt zijnde, kan ons leeren , dat de Heilige Schrift meeí’tdeels op een

betoogelijke wijfe handeld , ten opfigt van de dingen die na Mofes moeiten

gefproken worden: want foo Mofes waarlijk heeft gefehreven , tot Getuige

der dingen die daar—na (ouden gefproken worden 5 en daar doorbevonden

fou worden getrouw te zijn in geheel Gods Huis , dat is in de geheele Kerke ,

foo die was, en ooit wefen fou 5 foo zietmen ligtelijk dat fulks ten miní’ten

{eggen wil, dat de dingen die in ’t laatll'e fouden gelegd worden , foo vafl:

aan ’t voorige van Mofes Getuigenis fouden afhangen , datfe niets en fouden

omhelfen , of het fou door de Getuigenis van Moles lijn kragt en gefag

krijgen, om ons de toeftemming des Geloofs af te perfl‘en: waar op Chrià

ilus doeld , als hy de Schriftgeleerde aanfegd: Indien g] Ilíofis (die de

grondflag van mijne Leere geleid heeft)geloofdet _, jòofoudgy mjgeloo’ven :

want la] heeft rvan т)! ge/thre’uen : Maar[до gyj/jne Schriften niet enge‘

’loofd, hoe jùlt ¿y mĳne woerden geloo‘ven? En op dufdanigen trant voort-`

gaande, konnen wy doorgaans leeren, dat gelijk de Saligmaaker fijne Di

i‘cipelen onder andere dingen, niet alleen uit de Propheten heeft konnen

betoogen , het lijden dat op hem komen fou , maar ook de verheerlijkinge

on-affcheidelijk daar op volgende, namelijk Chriíli zitten ter regterhand

Gods, tot dat alle fijne Vyanden allengskens en by Trappen , geduuren

de de Dagen van het Nieuwe Tef’tament , fouden onder fijne voeten ver.

treden zijn 5 foo blijkt het onfes agtens klaar, dat de Prophetifche Voor.‘

feggingen gaan door alle de Tijd-verwifi‘elingen en Perioden die de Ker.

ke van Chrifius ooit over het hoofd komen {ouden , tot aan het laatfie

Oordeel. En fulks en blijkt ook niet duií’terlijk hier uit, dat God lijn

Beloften en Dreigementen, door de Propheten gedaan , heeft laten be;

fchrijven , en nauwkeurig in de Kerk heeft doen bewaren; op dat de

voor-[eide dingen gekomen zijnde, met de Voorfeggingen fouden konnen

vergeleken worden, om daar uit het waare Geloof en de gefonde Leere

der waare Kerke , tegen die der afvallige , te mogen onderkennen: ’t gene wy

tot dien einde met veele blijken en getuigenifien beveiligd vinden: en опа

der anderenvoornamelijk in het Lied van Mofes , Deut; 3 1: 1 9, 2 1. daar God

den Man Mofes met defe opmerkelijke woorden aanfpreekt 5 feggende: En—

de nu, рту]: u-lieden dit Lied, en leerd het den Kinderen утешил

het in haaren mond ,‘ op dat dtt Lied т)! ten Getuige z] tegen: deKinderen

Ifi‘aelî. En hetриф/тат, wanneer ’ueele quaden en benaauee‘dhedenhet

jel’ueлит treflen, danш dit Lz'ed ‘voorfzjn aangefigte antwoorden, tot

битве: want het ful uit den mond fĳn: zaad: niet vergeten worden ,‘ de

wĳl zk weet fĳn Gedigtfi’l _, dat het heden maakt, al eer ik het inbreng

in ’t Land dat ikgefworen heb/2e. Ziet mede van een ander Lied Molis Exod.

15: 1. welke Apoc. 15: 3. gefongen word, als een vervullinge van die

V00rfegging 5 namelijk dat de Kerke fou verloí’e worden van den Anti

chrií’t. Invoegen fijne Liederen fig ook tot over de laatíte Dagen uití’trek

ken 5 in welke ook de Joden door geen van haare kleenlle benaauwdhe—

den getroffen, en ‚als van God verlaaten zijn, die fy verlaaten hebben.

’t Gene niemand fal ontkennen die het oogmerk van dit Lied Mofis, uit

d’aangehaalde woorden met een kalm gemoed overdenkt’. En gelijk de

fe Prophetifche Liederen , alfoo zijn ook veele van Davids Prophetifche

Pfalmen , fpelende op Chrii’tus en fijne Kerke , die in gefehrifte opgefield ,

eenmaal fouden dienen, om hem onder de Heidenen van geflagte tot geflagte

bekend te maken , Pfal. 4.5: 18. ziet mede onder andere Pfal. 57: 10. I/zfal

uw leven onder de Valken д en натащи О Heere onder de Наделен.

Нос.
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Hoedanigen getuigenifl'e Davids, Chril’cus door fijne Regeeringe , onder

de Heidenen invoerd. En wederom Pfalm 102: 19. Бард! úefibrenen

worden ‘voor het navolgende Geßagte, het Volk dnt удирал/22! worden,

fa! den Heere loo‘ven. Dus heeft God dan de Beloften der toekomende Goede

ren , met het verhaal van de faaken die gefchieden fouden , willen laaten be

{Chrijven 5 en voornamelijk onder die , het fenden van de Saligmaaker 5 op dat

fulks een werk-tuig fou zijn, om den Naame Gods en fijne betamelijk—

heid bekend te maaken. En hier toe behoord ook het gebod van te fchrijven ,

dat gevonden word, by Jeíaias kap. 30: 8, 9. Nn деткам benen, fehry'ft

'voor [om op een Tafel, en tee/eend het in een Boe/e, op dat het Нут/е tot

den lang/len dag , ‘voor altoos en z‘n Eeuwig/oud. Want het is een weder

/jßannzg Volk .‘ ’e zyn lengenagtige’ Kinderen: Kinderen die de Wet de: `

Heeren niet hooren willen. Invoegen daar dan een Befchreven Woord van

noode was, om de waarheid tegens de ongehoorfaame te verdedigen. Ge

lijk ook jeremias daarom belal’t word, alle de woorden die God tot hem

gefproken hadde, in een Boek te fchrijven, kap. 30: 2, 3. En waarom

anders, als om dat de waarheid t’allen Tijde , en byfonderlijk in de laatfic

Dagen , erkend, en een middel fou worden от de Ongeloovige te bekee—

ren; ziet en vergelijkt Deur. 30: 6. Ezech. 3+: 27. en Dan. 12: 4.. So(

dat het Prophetiiehe Woord in alle tijden, en tot alle foort van men

fchen , als van Gods-wegen vermaanen fou; Geloofd m den Heere uwen

God, en ¿y jìzlel bĳíendzg zĳn ; en geloofd fĳne Propheten, en ¿y jìzld

’voorjpoedzg zyn, 2 Kron. zo: zo. Indien Wy dan nu uit de geduurfaam- Верю

heid van het Befchreven Prophetifche Woord, valt [tellen , dat de Pro- ìhcrcnfprc‘

pheten doorgaans {preken van Chriíti Rijken fijn Regeeringe , foo moet- hffvîïgok

men ook te gelijk vail {tellen , datfe dan ten minfien mede {preken van van dc

de voornaamlle Uitvoeringen en Bedrijven, in welke de Regeering van

den Koning Jefus, fou konnen gefien en gekend worden: want foo ymand ringenídie

dit ontkend, die fou te gelijk ook beveiligen dat de Propheten waarlijk жжёт

nietmeĲ-allen wefentlijks , van Chriíli Koningríjk gefeid hebben 3 daar fulks пел соц

nochtans het eenig Oog-punt van de Propheten is. En wat voor door- 33%"

lugtige Teekenen van Chrifii Regeeringe federd fijn Hemelvaard in ver- ‘

fcheiden tijden gebleken zijn, dat falmen bemerken, wanneermen , (be‘

halven de uitfiorting van den Heiligen Geeft , en de wonderbare mede‘dee

linge der Taalen , om het Euangelium defes Koningrijks door de gehee

le Weereld aan alle Volken te verkondigen ,) aandagtig let, op die ge— Welke

heele en on-herllelbare Ondergang der joodfche Republijk , en het doen ‘Ìäïgîf‘

ophouden van het geduurig Slagùofi‘er; waarmede degeheele Godsdienft ringen zijn

des Ouden Verbonds verouderd, en teh-‘ens den Bodem ingeílagen is. Laat штат“

ons hier toevoegen, de beteugling der woedende Heidenen; het verbreken Praat.

van het Duivelfe en geweldige Roomfe Rijk : Endaar op d’ontdekking des

Antichrifls en fijnen Val , door een Goddelijke Reformatie daar na gevolgd.

By welke,wanneermen ook gedenktfekere verwagte en wenfchelijke Oprig

tinge aller dingen, waar van Petrus eens fprak, Aé‘cor. 3: 2 I. foo ismen waarlij k

verpligt daar door niet anders , dan feer groote en voorname dingen te

verfiaan , die in het Rijk van de Saligmaakerjefus , haaren loop en uitgang ЗЕегСсп.

fouden hebben. Alle welke dingen voor een waarheid te {tellen , niemand 9:17- _

en behoorde te verwonderen; dewijlmen niet en kan loochenen, of de

‚ Propheten hebben in ’t Oude Tefiament, feer veele faaken voorfeid , die ,1. „дег

eenmaal in de Kerke des Nieuwen Teílaments , en tot op de laatlle dagen , ждёт"

flonden te gebeuren. Immers zien wy datfe van СЫНЕ Rijk; van de Ver— Pnl. по.

werping der Joden д de Roepínge der Heidenen 5 Vrede der Kerke en befitt- îlcìcffztgf

e
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'an de Не bekeeringe der Joden , met feer veel andere dingen , alswe terf’tond aan;

‘flí‘îgm ‘if trokken , gelpro ken hebben. En vindmen alle defe voorleggingen doorgaans

ждёт in de Heilige Schriften met foo wonder-fraajen Ordening en faamenfchaake—

flòl‘dm ling, aan—een gefchikt , datmen defelve niet beter faamen—gelafi fou kon

nen bedenken noch uitvinden: want wanneer wy by Jefaias lefen, Die

ordm ЬУ шт dm Beginne-4f het тете bekend maa/ze ,‘ loo moetenwe door die

Ё‘ЁЁЁ'ЁЬ woorden niet anders verfiaan , als dat God door het Woord der Prophe

геп aange- tie, het Eerfie en het Laaíle , door den loop der Middel-tijd , ordentlijk

Elim aan-een fehakeld: ziet een voorbeeld van defe Orden, Matth. 24.: 8-14..

1=д46=ю En om dat’er in de Oude voorfeggingen van verfcheide benaamde Tijden

gefproken word, daar de Propheten ’t een en ’t ander aan vaft hegten 5

Luc-1m4- ziet daarom vindmen in ’t Nieuwe Tefiament ook dikmaal van deтут

223213" der Heidenen, Tĳden der Verloflìnge, (ж. gefproken. En gelijk de Pro

pheten meeí’t doelen, om van Gods-wegen eenige groote beloften en toe

í‘eggingen , met het komen van den Meflìas te doen, namelijk het Son‘

dige menfchelijk geflagte te verloflen, en met hem te Verfoenen 5 op dat

па: ¿c God fijn Algenoeglaamheid betoonde :ziet daarom Щеп ook , dat de Godde‘

gnnitche lijke Wijsheid , de geheele H. Schrift feer konítig tot Een eenig Oog-punt

äîgäeauœ heeft weten te brengen : namelijk den Sondaar het Padt des Levens bekend te

maartot maaken,’ en alle verfekering daar by te {tellen , dat dien weg alleen van

“ПЕ”? ` God uitgevonden en geopenbaard is; en dat hyfe ook alle, die fulks aan

Ш; 1€.:ch nemen en na dien Regel wandelen, wil befchermen , en verdedigen te'

gen de lií’rige raadflagen , waar mede de Duivel hier tegens fou aanbiefen.

Als in welk herl’tel des menfchen , ook voornamelijk de Algenoegfaamheid

ter Heerlijkheid des Heeren ‚. geopenbaard is. Ja wy en fouden het niet

verwerpen ‚ alwaare het dat ymand feide, dat Chriílzus ons hierom mo

gelijk op een Zegepralende ’Wagen op fijnen Throon gefeten, als een

En met Overwinnaar van de Duivel en de Sonde , in het Gefigte van Ezechiel voor—

‘voorbpcl‘ geí’teld en gefien is 5 alswe op fijn plaatfe fullen aanmerken. Dus zietmen

ggg dan ook dat de Goddelijke Schrijver en Propheet Mofes , defe felve Orden

Schriften feer wel heeft weten in agt te nemen ‚ wanneer hy op den Val des men.

“жги“ fchen , foo flux de ecrite Belofte van het Vrouwen-zaad, namelijk Jefus

АР“, „ als de Chriílzus en de HIERALPHA of Heilige Begin-letter van Gods Be—

з-д‘с- fluit , voorfield: op dat hy den Raad des Vredes en Gods Algenoegfaam‘

heid , tot behoudenis des Sondaars , al vroeg en in den eerílen Dageraad der

. Weereld,tot troofi des gevallen menfch ontvouwde. Gelijk hy mede aaní’tonds

ЬЁОЁ Gq‘i‘ daar op beveiligd, dat de Geloovige aannemers van die Goddelijke Belofte,

“51:21," ook den Heere behaagd hebben ; en dat de Veragters daar van , daar-en-tegen

ЬагсК=с1<з geilraft zijn , tot waarfchouwende voorbeelden der Nakomelingen. Als me‘

1%?“ de hoedanig God de grondveft van die Religie in alle verval weder her—

field en befchut heeft : gelijk ‚ behalven 1n het behouden van den Geloovigen

Noach, infonderheid in de Roeping van Abraham gebleken is 5 hem als

by de hand rukkende midden uit het Afgodifche Vuur der Chaldeen:

brengende ook veelejaaren na hem , fijn vermeenigvuldigd Geflagte , in een

fchoon Land, gelijk hy hem beloofd hadde; ’t felve voorfiende met goe».

En waar de Wetten en Infettingen 5 die foodanig gerigt Waaren, datfe navolgens

Gods Huis—houding van die tijden , den voorgeílelden weg ter Saligheid de

handeling Kinderen Gods meer en meer konden opklaren 5 en onder ’t verlangen na hare

шеи verlofling opfcherpenr: invoegen dat hy haar Canaan niet alleen tot een Erf—

gediend land, maar ook tot een Pand van die verwagtinge gaf, om daarin woonende ,

“г“ haaren Heiland de Meílias af te wagten, die in ’t midden van fijn uitver—

koren Volk fou komen Verfoeninge doen. Gelijk dan ook God te Vooren ,

Wan
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wanneerfe na het felve Land door de VVoeFtijne heenen geleid wierden ,

Haar, niet tegenfiaande haare meenigte fonden en afwijkingen dien hy

genadig overfag , gefiadig onderfchraagde , _ en na-by was met_lijnen Geefi ,

en veele wonderen, op datfe niet en twijffelden , of dit Land wierd hen

fekerlijk van God gegeven, om hem daar in te dienen nadie Wetten van

Godsdienfl: ‚ welke hy hen op defen weg , door Mofes aan Sinai voorgefehre

ven hadde. Doch van die Wetten nu en dan afdwalende, zijnfe niet alleen Defend“,

door de wrevelige hand haarer Vyanden dikmaal gefiraft; maar ook t’elkens °"
ор hare bekeeringe wederom gered : gelijkwe vooren uit de Boeken der Rig- gg, "jïœcf;

` teren onder d’All’yrifche Monarchie hebben aangeteekend. Gelijk dan mede G°d “gl

verder onder de Koningen , David en Salomon gefien is, dat God met fijn ËaaÎhCL.

Volk was; en dat hy felfs na de fcheuringe des Rijks , en de tuimeling der :DCF Шье

Stammen lfraels ‚ alleen te regt en alder-fuiVerfl: binnenJerufalem is gediend :è ‘CF

geworden. En wanneer daar te mets duifiere tijden op-quamen , die de be- gedaan

loofde dingen en de verwagte Saligheid fchenen te verdonkeren,ofeenigfinds _in wat

te rug te letten , heeft God niet na-gelaten fijne Propheten te fenden ‚ en {33520: de

haare Voorfeggingen in gefchrifte doen behouden, om fijn Volk te ver— Propheten

fekeren 3 dat met tegenfiaande haare Ontrouwe en Overfpelig gedoen ‚het äîndm

voornemen Gods egter pal Rond ,‘ om in het midden van fijn gramfchap , fig ’

haarder te ontfermen , en dat hy den Goël haren Verloíler , niet altijd foude

laaten vertoeven. Haar voorfrellende- eenige Teekenen , waar aan fy de Tij- dTEÈkCnvi

den van fijne komfle fouden konnen onderfeheiden. Gelijk hy onder anderen vfiitgg’c“

door Daniel gedaan heeft , in het vait-[tellen van LXX Weken tot op de Mef— Ёотде van

fias den Vorfi des Levens; hier vooren van ons net-genoeg uitgereekend. e" Mcm“

Hoedanigen verfchijninge ons dikmaalby de Propheten voorkomd , onder.

de benaaming van den DAG Das HEEREN 5 als in welke Genade en Oor

deel Гоп aangebragt worden. Want ofrnen hier tegen wel yts fou konnen

inbrengen, als by voorbeeld Zephania I: 7. daar na de Wegvoering der

х. Stammen gefproken word, van den Dag де: Heeren die na-by was; foo

moet fulks egter foo opgenomen worden , dat dien Dag op welke de S00—

ne Gods verí‘chijnen foude, naderde; en dat’er nu al was eenen anderen

Dag, tot een Voorlooper en Aankondiger van dien Dag, te weten over

de Ongeloovige, tot wegdoeninge van de Ergernifl‘en die in die plaatfe

waaren , daar de Saligmaakcr verfchijnen moefi: gelijk Mofesîen de voori—

ge Propheten voorfeid hadden. Want de verfchijninge Gods in den vlee- ваш ‚

1ehe , en d’oPenbaring van fijn Koningrijk , voortgaande tot de Erffenis des

VVeerelds , is dat Groote werk dat de Heere te vooren voorfegd hadde te ful- Emilio?

len werken. En daarom dikmaal genoemd 5 den Dag ’van де: Heeren kam/ie zgê’ë' "

daar in b] rue’îjf‘chgj’nen fdl, Malch. 3: 4.. En den Dag шт де Wagtersljï AlhosènS,

те]: , Mich. 7: 4.. En om dat in jefus Chrifius, defen’ Dag des Heeren шит;

haar vervulling heeft, daarom werd’er Apoc. 19: 1o. tot een grondílag ‚È’aÎËÄc.

en eerfie beginfel van alle waaragtige Prophetifche verklaring , defe reden а
voorgefield 5 namelijk , dat Het оптимумChrzfli , 13: де Gee/ŕ der Рт- ш, ¿imo s

phetz‘e. Te kennen gevende, dat alles wat de Propheten gefproken heb- dagcwâfîd

ben, in _[efus volkomen vervuld is. Als van wien In де Rolle де: Boe/es, v: :

dat is in ’t geheele Boek , ofin alle de Boeken , gefehreven fiond , Pfal. 4.0: 8. vers 2. ’ 3”

Want alle de Prop/:eten ge’ven getuigenis aan dĳèn, Aetor. 10:4.3. Gelijk Apoc.n:r;.

dan ook God lig doorgaans aan de woorden defer Propheten verbonden Жиг?"

heeft gehouden 5 dewijlfe fijn Getuigen waaren , als te zien isJef. 4.3: 9, Io. 21. 14.14

Invoegen datmen feggen kan , dat gelijk de Prophetien ons de Teekenen 7_

der Tijden aanwijfen , de Teekcnen der Tijden , ons ook wederom de Pro- ас.

phetien leeren verí’taan. Waar uit ons dan ook neffens veele andere waar—

Fff ‘ ne

voorgeficld ‘
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 гм“: nemingen in agt—te-nemen llaat 5 dat de Heilige Geeft door de Prophe.

_ 15‘26- д ten , de voorloopende dingen, die de koml’re van Chrífius in ’t vleefch ,

en ’t Rijk der Kerke {ouden voorgaan, ook in fulken Rang en Orden,

25:26- agter malkander heeft voorgel‘teld, gelijkfe in den tijd fekerlijk na mal‘

kander flonden te volgen. En dat dit ook alleen den eigen aard en Ken

13.810 teeken van de Goddelijke Voorfeggingen is, fulks geeft de Heilige Geeft

felfs genoegfaam te kennen, wanneer hy fig daar op beroept , en de val

fche Leugen-Propheten daar mede befchimpt5 alswe hier vooren hebben

aangeteekend: roemende daar van, met uit—daging van alle die fig fulks

{ouden vermeten , by Jefaias kap. 4.6: lo. onder dufdanige woorden: Ik

die шт den Beginne aan ‘ver/zondige het Einde, ende 'van ouds—af die din—

’ gen die noch niet gefilmd en : die jegge, Raad/211 beg/laan, en

z/e fal al welbehagen doen. Vergelijkt hier mede ’t gene by den fel.

ven Propheet van God ingevoerd word, kap. 4.I: 4., 22, 23. en kap. 4.2:

vers 8, 9. en kap. 4.5: 4., 5, 6. met veel andere plaatfen. Roemende tegen

de Afgoden , tegen de Beelden, en tegen alle die lig buiten hem eenige

Magt aanmatigden , om met eenige onfeilbaarheid te fpreken oflijnen Raad

DCP@ den Volke bekend te maaken. Dus mogenwe dan van de Prophetien on..

îhmjen bc- bekommerd gelooven , datfe te faamen in haare Reeks en Orden , een foort

van een Kerkelijke Hií’torie Gods , uitmaaken -‚ doch die gefehreven is voor

ннъогге den tijd : vertoonende als in ’t verfchiet , alles wat’er van belang volgens Gods

°f Eeuwigen Raad , ordentlijk na malkander'en Rond en nochДав: te gebeuren.

тйд- Nu gelijk de Kerke door haar verfchcide Staten , fig niet anders dan on

der eenige opmerkelijke verwiffelingen in een verl’tandigen befchouwers

oog voorkomd 5 foo hebben eenige doorlugtige Godgeleerde daar uit fe.

Damm kere kennelijke PERIODEN of Tijd-begrijpingen in agt genomen 5 en de..l

deProphe- felve navolgens de Opening der Seven Zegelen, en ’t Blafen van Seven

Bafuinen , en het Uit—Ilorten van Seven Violen, welke ons in d’Opcnba.

eenigePe‘ ring van Johannes voorkomen; niet onvoorfigtelíjk in de Propheten тес

het getal van SEVEN meenen wel te bepalen. _Valt fiellende, dat egter in

grijpingen alle dufdanige verwifi‘elingen van íaaken, het inwendig wefen der Kerke

ggf?" altijd het felve blijft. En alhoewel dit gevoelen eemge tijd herwaards , vee‘

Е 1e befchimping en lal’ter heeft geleden , in welke Twil’t lig ook nu en
„пашт- dan een dom en onbefchaamd herflebekken ingel’reken heeft; foo agten

ËCIV‘ËË’.‘ wy nochtans met fommige befcheidene en beter-gefinde Godsgeleerde,

gjv‘gbï" darmen uit feer veel blijken fchijnd te moeten gelooven , dat de Heilige

paard wor- Schrifren van dufdanige Omloopen ofTijd-begrijpingen niet geheel vreemd

в"; из . zijn 5 als dewelke daar toe felfs eenige Spreekwijfen fehijnen te gebruiken , die

«Ест; ons in dat gevoelen konnen onderí’teunen; waar toe ons dienen konnen,

выпад 1 Tim. 4,; 1. А&ог. 3: 21. als mede Apoc. 12: 6. Matth, 16: 3. Zach. 6:

"Ëij‘ÏgÏe vers 12. en met naamen ook Daniel aan ’t Iz.kapittel, en veele andere:

grfijgíĳgä" welke alle о ligt hebben op fekeren Praat, en verwifl‘eling van den Staat

‘èhĳclî‘cî, e” der Kerke , ie volgens de Goddelijke voorfienigheid en Eeuwrgen Raad ,

mgsmfcn elk haar be aalde duuring van Tijd fouden hebben, omvol-uit te loopen.

‘°_w°‘d°‘?‘ Want gelijk de Saligmaaker felve feer dikmaal van fijn Koningrijk , dat

dî‘i’ìiîbïk is van de Kerke onder ’t Nieuwe Tefiament, door gelijkemfl‘en gefproken

ku- heeft 5 en daar in den' loop derfelve , by—poofen en als met paal-Freenet:

In dem- heeft afgepall, alfoo heeft ook Johannes in fijn Openbaringe die dingen

opgefchreven , welke gefchieden fouden na den Tijd 1n welke hy die

’rĳ‘Îìmìrì fChreef, Apoc. 1: 19.’ Soo datwe meenen dat d’Heer Coccejushier wel

Elige-r gefproken heeft, als hy fegd 5 Dat in de Onderfi‘heia'mge en frhgftzng der

‚’‚gphm Tĳden, het geheele Verfland der Prophetien gelegen и. Gelijk danookdan.

gelegen. СГС
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dere dit met defelve waarfchijnelijkheid niet on-eigentlijk , Den Sleutel der

Prophetie” genoemd hebben. Ja wy zijn feerintwiji’fel , ofniet die gene ,

welke defe waarnemingen of befpotten , of met klaauw en bek tegen fire—

ven , haar niet fchuldig maaken aan die misdaad , die de Saligmaakerals

een voornaam quaad in dejoodfche Schriftgeleerde, aangeteekend heeft 3

namelijk datfe den Sleutel der делит wegnemen, Luc. 1 1: 52. Doch wy

meenen , dat foodanige ligt van zinnen fullen veranderen , by aldien fy met

andere omfigtige Mannen, eens willen agt geven en zien , hoedanig won

derlijk dat lig God doorgaans in fijne handelingen onderde Kerk desNieu

wen Tellaments betoond 5 doende daar in op verfcheide tijden en poofen ,

gantfch wijfl‘elijk en ordentlijk die dingen voortkomen , en foo op malkan—

deren volgen, als hyfe te vooren in fijne Voorfeggingen door de Prophe

’ ten toegefeid hadde. Want met de komí’te van de Saligmaaker en het be—
De Urden

gin des Euangeliums , heeft hy fijne Kerke van de Ecrite Beginfelen en Kin- ¿Ffdingm

derlijke bewindfelen der oude Ceremonien , ontfwagteld en los gemaakt , en
die onder 't

Nieuwe

over-al onder de Heidenen omgevoerd : en ’t Euangelium een wijle tijd fierk T‘î‘lîm‘n‘

met de hardnekkigheid derjoden geworíleld hebbende , heeft de Kerk de r

onmenfchelijke wreedheid der Heidenfche vervolgingen onder de Room

fche Keifers, met alle de fnoode Ketterien en liítigheden des Duivels,

tot op Konfiantijn de Groote, moeten verduuren. Als wanneer ook een

groot-deel der Kerke , onder een geveinsde menging tufl‘chen haar en het

opgekomen Всей , aan de gang raakte, en foo (шк doorbrak, dat’er een

Antichrifl: uit door-brak , die dag by dag meer en meer magt gegeven

wierd en kragt kreeg , om Gods Volk onder de kragt fijner dwalingen ,

als in een Babel gevangen te nemen: gelijk het gefchiede , tot dat’er voor de

Kerke door den weg der Reformatie; een blye uitgang heeft beginnen

aan te ligten. Die , hoewel niet fonder voet-fchoren en veele tegenltribbe

lingen van beproevingen, van onder veele duiilere Wolken, helder ge—

noeg doorbrak , om met’er tijd , de fchuddende Val des Antiehrii’ts te open

baren. Met hoedanige tegenheden de Kerke noch fchijnd te fullen moeten

woritelen, tot datfe eens in de bekeeringe der Joden fullen eindigen 5 en dat

het Oordeel fal gekomen zijn, en uitgevoerd fal worden door dien Man,

welke God daar toe gefield heeft. Alle welke dingen van verre en lange van

te_vooren door de Propheten voorfegd zijn , en naderhand in d’Openbaring

van Johannes, wat van nader by, afgefchilderd en uitvoeriger aangewefen

zijn: gelijk de vervulling van veele faaken konnen leeren , alsmer foo op

agt geeft, alsmen doet op een ligt fchijnende in een duií’cere plaatfe. Im

mers en kan dit in ’t gemelde Boek niet geloochend worden, dat wan

neer aldaar van een bezegeld Boek, en van het Openen van een Zegel

gefproken werd , dat fulks wil te kennen geven , dat’er als dan moeflenuit

gevoerd worden die dingen ,_ welke Johannes fag op het openen van dat

Zegel 3 nademaal fulken Boek daar voorkomd als een Boek vanGods Be

íluiten. En hier van daan fegd johannes ook t’elkens , dat als dit ofdat

Zegel geopend was, Ik fag en ik hoorde, dat dit of dat афише, ёж.

En gelijk’er veel oude en getrouwe Leeraars , dikmaal haare onkunde in

het verfiand en ordentlijk verklaren der Prophetien ‚ openhertig beleden ,

en God dikmaal met fugten gebeden hebben, dat hy de Kerke een meer

der ligt onti’teken , en overvloediger kennis daar ontrent wilde verleenen д

alfoo en is ook aan d’andere zijde het Prophetifche Woord door niemand

meer in ’t vergeet-Boek geraakt, dan door die foort van Godsgeleerde ,

die het felve alleen ingefien en behandeld hebben, om daar uit eenige

Zede-lefl‘en en pligten voor den menfche te haalen , fonder op het voor

‘ F ff z feg

ouden

voorvallen ‚

beknopt af‘

gefehetft.

AaOf. l1;
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king over 't
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feggende oogmerk der Hií’torifche vervulling in den tijd, ’agt-te-geven:

welk doen ‚ het geheele wefen der Prophetifche Schriften , verwrfl‘eld en om

gekeerd heeft: ja ’t geen ook noch dikmaalfoo onbefonnen bot en onkundig

uitfpat, dat het figtbaar Ken-teeken van de Goddelijkheid der Prophe

tifche Schriften , daar door geheel werd uitgewifl. Soo dat het gewiffelijk de

fulke niet en fullen zijn, die door betooninge haarer wijsheid en welbe

drevendheid in het openen der Prophetifche Schriften , de joden tot Ja.

loersheid fullen verwekken‘. Ook en fullen defe niet ligt betoonen kon

anßrlk nen, dat den Antichriflî, volgens de Tijd-raming der Propheten , nu al

äâîîlfu s ingekomen is, tegens die gene, welke uit de ‚Roomfche Kerke drijven,

dat wy gantfch qualijk den Roomfchen Biífchop , den Antiehrifl: noemen:

als den welken nochtans uit de Prophetien moet ontdekt en gekend wor.

den5 en na fijn Val, veele tot een Schouwfpel zijn, Jef. 14.: 16, 17. Се.

lijk hy ook door de Prophetien moet Wederlegd worden 5 dewileod daar

in alle Gefag, dat eenigfinds met het fijne gepaard word, wil ter neder‘

werpen , Ief. 4.4.: 6 , 7. ôte. Duldende geen Koninglijke Magt , noch Beelden

noch Afgoden op Aarden in de‘ Kerk. Want om dat hy alleen toekomen.

de dingen kan voorfeggen 5 daarom kan hy geenfinds lijden, darmen yts

dat daar mede gelijk- geagt word, fig felver verfierd en opwerpt. In weer—

wil dan van die gene, welke dit in het Prophetifche Woord, onder ve‘

le andere gewigtige í’tukken , verwaarloofen , agten wy dit nochtans t’ee

De pro- nemaal de waarheid te zijn 5 dat, gelijkwe aanltonds over ’t openen der

Phfläm _. Zegelen uit de Openbaringe feiden , de Prophetien doorgaans in ’t Nieu

we Tefiament, met geen ander oogmerk aangetogen werden , als omfe ge»

Teßämenf wis en feker, op feker voorval of gefchiedenis toe-te-pafl‘en, en daar uit

{ЕЩЁ}; te bewijfen; dat Gods hand hier nu dat gene werkt, ’t gene fijnen Raad

зап сЬааН voor de bekend-maaking der Propheten , te vooren beraadflaagd hadde. Im

‘iîiiù‘iiingc voegen , datmenfe moet oordeelen daar t’huis te hooren , waar henen fy van

да? на де onfe'ilbare Uitleggers in ’t N. Tefiament gebragt worden , en geheel niet

Wl Cn aan‘

“t .

„25:55“ haar waar oogmerk at'gefcheurd zijnde,hebben bediend: alhoewel het ons niet

пост? onbekend is , dat fommige dit maar al te openhertig en met kleene omfigtig—

„Pirâ‘cgiên heid leeren 5 en daar door het Euangelium felfs , ofdoor andere die hen in

de woor- defe onfinnigheid geßeven vinden , verkragten , en aan denJoden ten {роке

gîggäâm Rellen 5 op datwe niet en feggen , datfe Chrillus en d’Euangelifien enA

танк“ роРсе1еп , als Leugenaars en gantfeh ontrouwe Dienfiknegten in de Lee.

ocpa 'm

en by. _ .g geleerde , bemagtigen en van gedagten mogten doenveranderen; ziet daar

Sietd'nan- wy willen hier neffens een gantfche Lees—Tafel met Voorbeelden, alsop

@haalde ‘ ‚_ ‘ __
ЁЮРШШ een duurfaamen Rotzfieen uitgehouwen , ten toon Rellen, mwelkwe ag

in der@ ten ‚ dat de aanhaaling der Prophetifche bewijfen , inhaareigen oogmerk

toegepaí’t zijn 5 namelijk de мкс, van welke de Heilige Schrijvers des

ищет. Nieuwen Tefiamems , belijden en feggen 5 Dit isgefihied op datde Schrift

m” ‘ver’uuld wierd, де. En dit :fet daar de Propheten 'van ¿Ww/zen beb

деп, Óc. Ons daar in t’eenemaal verfekerd houdende, dat alle die defe

'Wemlâï- opgefielde bewijfen , alleen voor woordelijke Toepaílingen , oft/{6601m

тише ¿c аллеи houden (gelijk het fommige met dit uitfinnig en verwerpelijk woord

Ргорьтеп noemen) die hebben waarlijk een ongerijmd gevoelen van God en het

ÏZ’ÂÍÏÎÍO‘ Prophetifche Woord. Want dat de Heilige Apoí’telen het Euangelium

тети niet by Wijfe van Toepafling uit de Prophetifche Schriften hebben betoogd,

ÎÊ‘ÏÊÎSÊË en overfulks niet flegts in de klank van haare woorden’en hebben-gefpeeld ;

omd‘kr- het felve geheel en al‘ buiten der Propheten oogmerk trekkende, om het

. Oor

datfe defelve alleen by toepafling van de bloote woorden der Propheten , van . ’

re des Euangeliums brand-merken. En op datwe dufdanig gefinde Schrift‘

J“слипш—
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VAN HET OOGMERK EN GEISURIGE Urrsmmcme вы». Ркорнвтшы. 4r ;

Oor der Toehoorders met het foet geluit van haare trooûelijke woorden

te fireelen; voorwaar fulks heeft den Apoílel Paulus met een deftige en P5313?

rijkvoerige reden , klaar genoeg wederfproken , 1 Cor. 2:4..feggende; Dat kragxeliik

fĳne Fredi/tinge met en uw en beweeglĳke woorden, maar na betoam’nge I‘ÌÍH‘WP”

de: Gee/ies en der lcragt, op dat ons Сети/е met mjbude in Wĳs/veld ‘

der тиф/деп, maar en de krĳgt Gods. Dus hebben dan de Apoí‘telen de

uitkomít der dingen, op de Voorfegging , tot de eige meeninge des Gee

ítes gebragt, en aangewefen, datfe daar inhaarc vervullinge hadden, na

de \Vijsheid en na de kragt Gods , waar in alleen haare vafiigheid lag:

en niet na de uitvinding of toepaíling die het vernuft der menl‘ehen daar

over fou weten uit den hoek te halen; En hier en doet geheel niet te- мыт

gen, datmen voorbeelden uit de Prophetifche Schriften bybrengd, daar fromiî'g`

1n fomtijds de redenen ontleend fehijnen van eenige andere Perfoonen , of
gedrag van fommige Volken 3 en dienvolgens leer ligt op eenige alge- D

meene waarheden konnen gepait worden? dewijl’er niet en kan betoo d PHHÎM’Ï‘

worden, dat fulks ook noodwendig in de Hií’torifche Prophetien plaats “135?“

moet ingeruimd worden. En fullen wy in dit gevoelen meergefierkt wÓr- Ею?“ "°“

деп ‚ wanneerwe wel aanmerken , in wat verblufte {laat de Kerke in ’t 55:11:52“

begin des Euangeliums was, en met hoedanigen magt en betooning van melk“

’ waarheid, fy noodig te {’trijden hadde tegens де) oden : want alsdan {al het ons

niet meer {waar om verfiaan vallen , datmen doe waarlijk een geheel bondi _

en onwrikbaar bewijs voor het Meflìaílehap vanjefus van Nazareth , aan dat ‚3533;?

geflagte verfchuldigd was: en derhalven dat het feer flaauw, ja gantfch ecrite Chri

ilegt met de faake van de Kerke en het Euangelium des Heeren Chrifii fou Ещё?!“

gefiaan hebben, by aldien (у enkel en alleen met bewijfen uit Toepafling datdcaan

en Woorden-fpelingen , die met het eigen en valt oogmerk der Propheten gĳ???“

niet over-een quamen , (en dejoden billik hadden konnen uitlacchen) had- te“ niet?

de weten by te brengen. Te meer noch alsmen hier by aanmerkt , hoe aan gcâësïâ'ìm

beide zijden valt gelteld wierd; dat alles warmen hier van fou beítaan te migre“

leeren, aan Mofes en de Propheten moeite getoetlt worden ; gelijk de S'Ff‘hkdm‘

Apofielen getuigen, datfe niets in defen buiten ’t felve Woord gefproken ПЁЁЁ

hebben , Aóìor. 26: 22. En foo ook ymand onder hen anders gedaan hadde , gedrongen.

elk wiíl; immers genoeg, dat hy van de Joden met regt voor een verdraajer soo д'А

der Heilige Schriften uitgemaakt , en gehouden fou geworden zijn:want ¿if

de Heilige Schriften te verdraajen , en is niet anders, dan de Goddelijke by ricco

Woord'en-met opfer elders anders op toepaíl‘en , als de H. Geeft daar in beoogd ЕЮ"? °Е

heeft. Datfe fig dan uit het gefelfchap der goede Godsgeleerde weg-pak- hiiiiimlnäy

ken, en van onder ons gefigte vlieden , alle die de regtfinníge aangehaal- Ë‘Îbmë‘dc

_ joden had

de plaatfen der Apofielen , langer voor enkele Toepaflmgen houden: want авт ьпш:

‘ Wy en konnenfe op defen grondflag, niet langer onder‘die bende tellen ‚die у? “5
daar poogen te betoonen , wel in het Koningrijk der Hemelen onderwe“ ¿Jäger

fen te zijn. Doch wy en willen ons niet diep inlaten , verder eenige Rege— Мг”?! ‘

Ien en Waarnemingen over de Orden en Maniere van Prophetifche Uitleg‘ gc ю" ш’

gingen , te geven; dat hebben fommige onfer fraaifi‘e Godgeleerden beginnen

met lof en vrugt te doen 5 onder welke men de geleerde Mannen , Abra;

hamus Gulichius, en dien aanminnigen en klaaren Schrijver, Salomon

van Till , geenfinds mis-tellen moet. Betoonende, behalven veele op—

merkelijke dingen die wy tot hier als een Voor-bereidfel uit haare en andere mîîtâï‘

veel ruimer gedagten hebben aangeteekend; dat alle de Propheten , die дайте

van Chrillus hebben gepropheteerd , te gelijk ook groot werk hebben ge- _
maakt van het Rijk der Kerke, waar inmen Chriiti Koningrijk in”tlaat- leerd egnge

Re van defe dagen Га! zien in fijn grootfie bloeiftand. En dat de Pro- ЕЩЁ];

‘ I" ff 3 pheten '
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pheten daar toe ook de grooti’te Staat—veranderingen der Kerke , met de

opmerkens—waardigflö ontmoetingen haarer Vyanden , welke noodig ge

weten moeften worden , om in deverwagtinge op foo groote beloften te vol

herden 5 ook fekerlijk op fijn plaatfe5 elk naar fijn oogwrt, meer ofmin ,

in haare Prophetien hebben aangeteekend5 blijkt foo wel In ’t Oude als in

b‘ï’m‘ het Nieuwe Tefiament. Hierom magmen dan ook vail Rellen, dat God

ÎÎÄ‘Î‘ÏCIÂÎ, door de Propheten, ons doorgaans een regt begrip van fijne Wegen heeft

men—n poogen in te boefemen , op datwe daar geen vall'che of andere gedagten

‚‘‚giĳfgn‘p Van (ouden hebben ‚ als die tot fijne Eere zijn: want de Eere Gods IS het

` vanGods einde van alle fijne werken. Gelijk mede het voorname oogmerk der Pro

phetíen ‚ feet wel in agt genomen heeft, hoe alderbeit de hoope van de

Вшщщ'. Geloovige, konde gefuiverd worden , van alle verkeerde gedagten en flink

fe Verwagtingen 5 maar veel eer haar geruit te (tellen ,_ wegens de fekerheid

‘ van een goede uitkomíte, in allerhande Staat—verWiíTelingen der Kerker

Woerd Ten einde fy begrijpen mogten , dat Godhaarook door dele wegen wil op

‚ Ëvcâfi’iiîi voeren tot het Oog-punt van haare hoope, en door veele goede pligten

om 511° daar in doen feker gaan. Want alles ook wat’er te vooren gel‘chreven is , dat is

Ё; gefchreven tot onler leeringe , op datwe door lijdfaamheid en vertrooltin

Godaf‘c’ ge der Schriften fouden hoope hebben. En daaromzrjn de Propheten , be

kum’ halven haare Voorfeggingen , ook overvloedig befig in Boet-predikatien , de

шиит menfchen tegens alle quaden wandel waarlchouwende5 en_door vermaa

c" "'“nìffc ningen aanfettende tot haaren pligt, volgens de getuigenis van Paulus,

Ё'ЬЁЁЁЁ 1 Cor. I4.: 3. En op dat God dit alles wijflelijk , en eenigfinds gefchikt na de

Ьтп tijden en de veelerlei aart en begrippen der menfchen foude doen, ziet

@dem daarom heeft hy fulks niet door eenen, maar door veele en verftheide

нсь. m. Propheten , en onder meenigerlei wijfen van {preken en fiijl van feggen

‘ gedaan. Want daar de eene on-eigentlijk fpreekt, daar {preekt d’andere

¿ngîlm eigentlijker. Daar d’een het bepaalde voorfield , brengd d’andere de be

tiînrvîl-c- paling í‘clfs te voorfchijn. En dit alles nietandersals om d’een door d’a‘nder te

@beidem vervullen en te verklaren. Ook fpreken fommige Propheten, eenvoudig

en klaar, of minder bedekt, andere Wederom_meerderingewonden onder

Wong?? Raadfelen en hoogdravende Verbloemingen 5 op dat, gelijkwe gefeid

bĳäĳĳa‘l; hebben, ons fulks niet alleen tot neeríh'g foeken en nafpooren aanfetten

om dik- foude5 maar ook op dat wy eenmaal agter den Rigt-draad der faake ge

komen zijnde, met meerder agting daar voor fouden ingenomen zi n5

поедан- even gelijkmen het Goud en de kofielijke Gefieenten, om haare feldfaam

Eîï‘ïììï. heid en moejelijke verkrijging, waardeerd. Want aldus bevmdenwe dat

gebragr. den Geefielijken {laat van Chril’ti Koningrijk , en den waaren Godsdienlt

des Nieuwen Tefiaments , behalven fommige diepfinnige en wonderbare

Gefigten en Goddelijke Tafereelen 5 dikmaal onder fpreekwijfen befehre

ven worden , die ontleend zijn van den Ceremonieelen en uiterlijken fiaat

des Joodfchen Volks: en dat waarlijk met de grootlle wijsheid, om ons

daar door fiilfwijgende tot derfelver Geeítelijke Zin—beduidinge op te leiden 5

en te doen verfiaan , dat den zin der Goddelijke Wet , Geefielijk is 5 van wel.

ke de uiterlijke Hebreeuwfche Kerk-pligten , alleen ‘de fchaduwen ver.

toonden; doch waar van het lichaam , waarlijk Chriítus is. En fchijnen

defe ontleende fpreekwijfen ‚ ook grootdeels daarom tot de Prophetien in

gevoerd te zijn 5 om dat dikmaal de hoegrootheid en denatuure der Gee

ítelijk geopenbaarde dingen, vereiífchen door fulke Figuuren van Aard

fche dingen verklaard te worden , als met de bevattingen en Kindi‘e Leer—

regelen der menfchen , aldervoegfaamít over-een Remmen: gelijkmen dan

ook de dingen van het Weereldlijk Heiligdom, dat is van het Diení’tbaar

Je
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Jerufalem , alleen voor Eeríle Beginl‘elen der W‘eereld moet aanmerken.

God nu , dikmaal moetende (preken van groote en verborge dingen , die

van een fwaare bevattinge waaien , en die geen Ooge gefien , noch Oore ge

hoord hadde, en alloo buiten ’t bereik van Onbereide-zinnen waaren ;

heeft het betamelijk geagt, dikmaal en op veelerlei-wijfe, door Figuu—

ren , Zinnebeelden en Gelijkeniíl‘en te {preken д en alfoo fijn Volk al

fachjes tot de kennis van die dingen op te leiden, dien hy be-oogde. In—

‘voegen dat’er voor een opmerkend gemoed, verfcheide dingen ontrent шиши

den Stijl en de Tijd-raming der Heilige Propheten, in agt-‘te’nemen zijn, дсР‘ОРЬе

fonder Welkmen waarlijk feet ongelukkig in derfelver‘verklaringe moet Îâ‘c‘äfijjk

zijn. In ’t algemeen kanmen van haar feggen , datfe doorgaans feet rijk handw

en overvloedig zijn in ’t uitdrukken der mení‘chelijke hans—tochten , welk

fe onder veelerhande gebaarden , als foo veel getuigen van den eruit van

Gods Geeft, komen te uiten; lig t’eenemaal bevoegd aanílellende ‚ om ’t

gemoed des toehoorders kragtelijk aan-te-tallen‘ Ook ifl‘et haaren Stijl

leer eigen, fomtijds fekere Perfoonen vanlaater tijd , alleen fprekende, of

by beurten Reden-wiíTelende, als op een Goddelijk Schouwburg, in-te

voeren 5 die als van agter de Gordijnen uitkomende, in ’t openbaar ver

haalen , wat faaken dat’er volgens haar bevinding, ontrent Gods Kerke

waaren gepafl‘eerd en noch pafl‘eerden; en wat’er volgens Gods Eeuwigen

Raad , na defen noch te gebeuren Rond. Somtijds werden de menfchen ook

ingevoerd te fpreken, ’t geen fy alleen by haar felven maar en denken;

ofte foo alíTe na haaren {laat en gedagten fouden fpreken , by aldienfe uit den

rond van haare herten fpraaken: ofte dat het uit het gedrag der menfchen

en haar uitkomítfchijnd, als offeeven foofeiden 5 waar vanziet een opmerk~

lijk voorbeeld Pfal. 78: 17-19. met veel andere vergeleken. ’t Gene voorts pm „55‘;

van de Propheten op een menfchelijke wijfe van God gefeid word, moet Мать“.

niet anders dan Gode betamelijk opgenomen worden. Hoedanigen Regel, ÌÏ‘

door geheel Gods Woord moet valt gehouden worden; als die op dui

fendderlei manieren de verborgen dingen , onder dingen die bekend en open‘

baar zijn , heeft voorgelteldi Waar toe altijd feet veel Га! helpen ‚ darmen

let , in wat Taal , met welke fpreekwijfe , en in wat Land , en van wat Volk,

en aan wat Volk , en in wat Tijd de Propheten (preken. Tot voorbeelden

hier van vindmen , dat in defer voegen, door Евом de Nakomelingen

van Efau ‚ dikmaal het Joodfche Volk verfiaan word, dat Iig aan een ge

lijke Goddeloosheid , in het verwerpen van haare ecrite Roepinge, heeft

fchuldig gemaakt, Jef. 34.. Jerem. 4.9. Ezeeh. 35. ziet ook Jef. 66: 5,6.

Gelijk ook de Meflias niet en is verfchenen , voor dat Edom met de Jo

den was faamen gemengd, volgens de Prophetie , Num. 14.: 18, 19. in vergîliikf

’ het voorige Hooftfiuk nader verklaard. En gelijk hier Едет ‚ alfoo moet 1581'6‘

ook Mon genomen worden 5 verbeeldende de joden die na de Babylo‘

nifche wederkeering, befitrers van ’t Land der Moabiten waaren , enge

meenfchap aan veele bygeloovigheden hadden , en veele Steden dcr Moa

biten onder Hirkanus, het Jodendom aannamen.- Want datmen de Moa.

biten vniet doorgaans eigentlijk , by de Propheten, maar veelfinds van de

Joden moet verfiaan , is onder andere openbaar uit jef. 16: 5. alwaar ge

fproken word van een Koningrijk dat in ’t Huis Davids [он beveiligd

worden; ’t geen niet anders dan van den Throon van ChriPrus kan ver

fiaan worden. Voegd’er by, dat Jefaias vers 13. fig beroept op de Pro"

phetien , aangaande Moab te vooren gedaan , namelijk door Mofes en

David. Nu dewijle God feer weinig van de Moabiten voorjefaias tijden

gefproken heeft; en van Ifrael , bewoonende het Land der Moabiten ,

heb‘
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hebbende eenen gemeenen uiterlijken dienft met het felve , en aan defelve“
Sonden fchuldig zijnde, heeft God door Mofes en David even dat felvel

voorfegd, dat Jefaias aangaande Moab heeft gefproken. ’t Selvc moet

men ook van EGIPTUS in ’t toepaíl‘en op het Pausdom fiellen. En dit

van fommige niet alte net en omfigtig in agt genomen, hebben gemeend,

dat’er een wanfchikkelíjkheid in het beleid van der Propheten reden was ,

die de Wijsheid Gods niet en fehcen te betamen. Gelijk‘er ook geen ont..

broken hebben, die even als den Roomfchen Feílus eens tegens Paulus

feide э Uw graat: Geleerd/aeid brengd u tot Карт)? , Aâtor. 26: 24., 25.

meenden , dat de Propheten fomtijds als maalende door den overvloed des

Heiligen Geefies , of bedwelmd van zinnen , moeiten aangemerkt worden.

Doch defe dwaalen feer , en veryd-elen t’eenemaal het Gefag , dat aan de Pro

pheten van de Saligmaaker en d’Apollelen op-gedragen is. Als die door
haare Getuigenifl‘en en Voorbeelden ons de grondvelt geleid hebben, waar

op wy gelooven, dat alle de Waarheden en voorfeggende Vertellingen

van faaken , welke in de Prophetifche gefprekken en Geligten voorkomen ,

woorden zijn van een gefond verita-nd 5 en welke foo gefproken zĳn"

datfe alle ten propooíle komen' , en op Gods oogmerk leer wel paílen.

Alhoewel wy niet ontveinfen willen , dat’er fommige dingen van haar ge

feid zijn, en Gefigten van haar gefien zijn, van welk fy waarfchijnelijk‘

felfs, den volkomen zin en verklaringe niet en hebben gehad nochte ver.’

fiaan: waar van ons het voorbeeld van Daniel kap. 12: 4., 8,9. (alhoewel

hy fig begeerig toonde om te verllaan) getuigenis geeft , dat’er veele din

gen toegefloten en verzegeld zijn tot den Tijd‘ des Eindes 5 in welkers aan-’

nadering het veele fouden nafporen ; maar Daniel felve en verllond het

niet , vers 8. Dochde Prophetien van het Boek der Openbaringe worden be—‘

lait niet te verzegelen , om dat de Tijd, in welkfe fouden beginnen ver

vuld te 'worden , na-by was, Apoc. 22: 10. Tot de Tijd-raming ofJaar.

rekening der Propheten diendmen agt te geven, dat volgens haaren Stijl,

deJaaren niet altijd eigentlijk , maar dikmaal met eenige opmerkelijke onder--v

feheidinge moeten op-genomen worden. Van welke onderfcheiding onsJe-V

faias fchijnd te willen onderrigten , wanneer hy gewag maakt van JAAREN, als'

de Запел cme: Huurlings,‘ op dat hy ons leerde , dat’er andereJaaren by

de “Propheten gelleld worden , die op foo een wijfe niet en moeten ver--`

{laan worden. Bienen-boven vindenwe, dat een gemeen Jan in de Hei

lige Schrift altijd doet 360 Dagen, waar van’er 30 in een Maand gingen :'

gelijk in de Hil’rorie van de Sondvloed blijkt. Ten anderen dat in de Pro

phetien feet dikmaal eenen Dag voor eenJaar gerekend word , ziet Ezech.

4.: 4.. en 5. Soo datmen geheel-en-al te gelooven heeft, dat een Prophe-Y

tifch Jaar, bef-’taat uit 360 Sonne Jaaren; gelijk tot een voorbeeld uit

Apoc. 12: 6, 16, kan afgenomen worden: daar de 1260 Dagen genoemd

worden , Een Tĳd der Tĳden en de helft eender Tĳden ,‘ namelijk 3; Pro—

phetifch jaar; zijnde de 3.60 Jaaren voor een ProphetifchJ‘aar genomen ,

vergeleken met Dan. 12: 1 1. Waar uit dan ook een Weke, fevenJaaren

en de Lxx Weken van Daniel, de 4.90 Jaaren uitleveren , kap. 9: 25. en

foo ook een Maand van 30 Dagen , 30 ProphetifcheJaaren ,Zach 11: 8.

Waar uitmen dan de 5 Maanden van de pijniging der Springhanen , met

150 Jaaren bepaalen kan. Dochdit en word doorgaans foo niet genomen:

want het gebeurd ook fomwijlen ,‘ dat door een Jaar niet verfiaan worden

360 Dagen ofte Jaaren , maar in ’t gemeen een grooten omloop van Tijd,

namelijk diefe als ingetrokken door 1o Jaaren fchijnen te beteekenen, ge—

lijk 7 Jaaren , foo veel als 70 Jaaren te kennen geven; ziet Ezech. 39: 9—.

‘ met
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‚‘met Jef. z3: 14.. vergeleken. Gelijk na de felve evenredigheid , 7 Maanden,

5 Jaaren en Io Maanden fullen doen , Ezech. 39: 12. Die hun gedagten

hebben befig gehouden om de reden na te fpooren , waarom God juill, Шалый

360 Sonne-jaaten, voor een Prophetifch Jaar gefield heeft; die meenen , G°d36°

dat fulks gefchied is, van wegen de faamenfchakeling der Natuurlijke Om

keering, welke in foo een tijd voorvald. Want volgens de waarneming вты

der Sterrekundigers, foo komd ten einde van 360 jaaren , en ook niet

' eerder, het getal van het Maan-jaar, met dat van de Sonne over-een. Doch hcc“

daar is noch een andere waarfchijnelijke gifling, die wy ook moeten by

fctten: Onder de Hebreen was het Borgerlijkjaar , maar van 360 Dagen:

en aangaande de vijf Dagen die daar overfchooten , die wierden aangevuld _

ofgoed—gemaakt , t’elkcns in ’t fesde jaar , wanneermen een Maand daarb

voegde. Gelijk mede de Uuren die noch boven de 365 Dagen des jaars

Waaren , door noch een andere infchikking vol-gemaakt wierden ,_ namelijk

ten einde van 120 Jaaren; in welkmen van tijd tot tijd , een, offommige

Dagen tuffchen fiak. Sulks dat het Gemeenejaar , beitond uit 360 Dagen 5

en het Prophetifche ,’ uit 360 natuurlijke Jaaren. Hier vooren hebbenwe

yts over den Tijd, die Den Dag des Heeren genoemd word , aangemerkt 5

tot welkmen ook de aanwijfinge van fekeren Grooten Dag, kan in agt-ne— ‚

men; vervattende alle de Tijden van het begin der Kerke tot het einde: witzige'

in welke by de Propheten diend gelet, op lekere algemeene verdeelinge äiâiiîc’m

die ligt en gemakkelijk is. Dus vindmen geen Omvattinge van Tijden die kleine by

het begin en het einde door de tuifchen-tijden aan—een knoopen, offe âi‘ìgîîùg

verdeelen fi voornamelijk in twee groote Tijd-deelen: een dat de Eerße ringen by_

of Eerder ус} genoemd word, en een dat de [мифе gefegd word ‚Jef. 351295“
8: 2 3. De Prophetien gewagen ook van Tgjden, уапЗ‘аагеп , en van Dagen s J '

en Paulus meld van Eeuwen ; waar van’er eenein fijnen Tijd ten eindeliep ,

die hy noemd, Эф Eeuwe д 1 Cor. 2:6, 8. Eph. I: 21. en de andere die

na-by was, noemd hy de Toekomende Если/е, Eph. 1: 21. Ja hy noemd

ook den Tijd dat d’Oñ`erh`anden noch geofi‘erd wierden, den Tegenwoor

dzgen Tĳd, Hebr. 9: 9. En de Kerke van het Nieuwe Tefiament, in voli

1e vrydom zijnde, de Toekomende Weereld. En hoedanig men iig in het

tellen en onderfcheiden defer Eeuwen ._ Tijden en jaaren, door den gantl

fchen loop der Prophetien , in de minder Deelen der Tijden , tot aan het

einde der Weereld , gedragen moet, dat heeft d’Heer Gulichius in fijn

Prophetifche Uitleg-regelen , beter als ymand voorhem , aangewefen. Gelijk

dan ook den fchrander en opmerkenden Heer Iohan. d’Efpagne , in ’t Twee—

de Deel van fijn Werken , feer veel opmerkelijke Over-een-fiemmingen der

Tijden, volgens de Tijd-raming der Prophetifche en Hiílorifche Schrif—

ten, aangewefen heeft, die met nut en fi‘igtelijk vermaak konneningefien

worden; en derhalven ons vermaanen af te laten , met het gene fy-lui-S

den wel en prijfl‘elijk gedaan hebben, verder op te haalen. Refteerd nu

alleenig met een woord hier aan—te—hegten , de wijfe en maniere door Wel-`

ke God fijn_Openba_ringen aan de Propheten heeft bekend gemaakt; op

дат/е van defe Stoffe een welvoegfaam einde maaken.

Wy vinden ‚ behalven de Goddelijke aanfpraaken en inboefemin‘g van vat', ас

het Woord des Heeren in den Geeft, twee voornaame wijfen by de Hei- МЫТЬ?

lige Schrijvers aangeteekend, op welke God tot de Propheten , ofgefpro- ÈÎXÄKÎĲ

ken, of lijnen Raad geopenbaard heeft; namelijk door Gefigten en door d¢Pf°Ph°°

Droomen; waar van daan de Gefigten dikmaal Prop/aerien genoemd \vor' {Egg}

den , ziet Dan. 8: I3, 17. en kap. 9: 24.. Obadja vers 1. Hab. 2: 3. Gelijk сей.

Jefaias mede fijn Prophetie, een Woord noemd , dat hy Geßen heeft over

Ggg Ju#
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Juda en Jerufalem , kap. 2: 1. vergeleken met kap. 1: 1. Hoedaníge Ge

figten , tweefinds aan de Propheten en Mannen Gods vertoond zijn5 na.

melijk of wakende en wakker zijnde, ofte ook wel flapende in Droomen:

welke beide wijfen God ook aan Aaron en Miriam beloofde, foo wan

Ondcr‘ neer hy Num. 12: 6. Mofes boven de mindere of gewoone Propheten,

wilde doen uit-munten , om dat hy met hem , als van mond tot mond fprak 5

fes en de fe gende: S00 daar een Prop/veer onder uw n ‚' ik de Heere fizl door een

“‘i‘dcc‘fpm' Серёге m)‘ aan hem bekend man/zen ,’ door een Droomfdl ik met hem fire

Pm d' ken. Doch alfiìo en 13 mĳn knegt Mojès niet, die in mĳn ganzîfehe Hal}:

getrouw 125. Siet mede Hofea 12: 11. En by Joël 2: 28. worden de Ge—

iigten en de Droomen ook beloofd in de laatlte dagen. Dus heeft fig- God

aan Abraham door een Gefigte geopenbaard, Genefis 15: I. En heeft ook

tot Urael , dat is Jakob, in den nagt door Gefigten geí‘proken , Genefis

4.6: 2. Waar onder men ook fijn Ladder in den Droom gefien , kan toe..

voegen , kap. 28: 12. En voornamelijk ook de verfchijning des Engels in

den Droom aan Jofeph den ondertrouwden Man van Maria, Matth. 1: 20.

God heeft en kapít. 2: 13, 19, 22. En foo wanneer God de verleidende Propheten

ligveel- dreigd , dat hyfe ver-ydelen fal, fegd hy 5 Dat het Nagt werken/a! wor—

den ‘van wegen het Gefigte 5 en dat’er dmfiermflefizl zĳnrvan wegen de Waar.

@OFDM-_Rigging : ende de Sanne over de Propheten ondergaanfal ‚' ya aardenDag

over haar fal [wart worden, Micha 3: 6, 7. En vindmen de hoedanig—

жрец- heden en vertooninge van veele Gefigten , welke Godaan dePropheten ,

d‘ foo lichamelijk als in den Geeft ‚ haare zinnen bemagtigende , geheelom

{landelijk van haar felfs befehreven;` met uitdrukking van den Tijd wan—

neer, en de plaatfe waar hen defelve vertoond zijn: diefe ook fomtijds

verklaard, en fomtijcls verzegeld en voor het onderfoek der laatíte dagen ,

waarom aan de Kerke overgelaaten hebben: en wel infonderheid fulke Gefigten,

d? РгОРЬс- а15°ег voornamelijk haare gantfche vervullinge , ecrit onder ’t Nieuwe Tefta.

ment verkrijgen [ouden: gelijk onder andere by Daniel te zien is , kap. 1 2 .

minder En daarom hebben ook de Oude Kerk-vaders , de Prophetien die noch

шщп' te vervullen [londen , van een moejelijke en gantfch twijfelagtige uitlegging

gehouden: Ja Irenœus fegd , dat alle Prophetie is als een Raadfel, tot dat:

{y vervuld is; doch datfe na haare vervullinge duidelijk verfiaan en lig

telijk verklaard kan worden. Aldus fag Jefaias kap. 6: 1. in het Jaar dat

Сеанс?" de Koning Uzia ílierf, den Heere zitten op een verheven Throon , ver—

vullende den Tempel met de Zoomen van fijn Kleed. Ziende de Sera

phim of Brandende Engelen boven hem met fes Vleugelen , doende met

d’uitgalming van de Heiligheid des Heeren , de Dorpelen en Stijlen da

veren. Onder welk Gefigte den Propheet ook veele dingen hoorde, die

van den Heere tot hem gefproken wierden , om defelve als fijn Propheet ,

het Volk Ifraels voor te dragen: gelijk in ’t aangehaalde kapittel te zien

is. En in defer voegen heeft Jeremías , behalven de Hií’corien dien hy

verhaald , ook verfcheide Gefigten aangeteekend 5 dien hy gefien heeft , nu

onder de gedaante van een Amandel-Roede 5 dan in een ziedende Pot,

voorfpellende het quaad dat God uit het Noorden , dat isvan Chaldeen ,

fou doen opkomen : En van twee Vijge Korven , en een Drinkbeker , die al—

daar verklaard worden. Gelijk dan mede Ezechiel , boven andere der Pro.

pheten , in. wonderlijke en boven-gemeene Gefigten , uitlleekt, die fwaar

om te verklaaren zijn , en den Uitleggers genoeg doen fweeten hebben.

En wel voornamelijk fijn eerí’te en feer ontfachelijk Gefigte ‚ in welke hem de

Heerlijkheid des Heeren onder een Storm-wind van ’t Noorden, met

Vuur en_den Regenboog en de Cherubim en vier Raderen ‚ nevens den Wa

gen
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gen Gods vertoond wierden aan de Riviere Chebar, kap. 1. met kapittel

Io. vergeleken; waar van wy aaní’tonds , om veele gewigtige reden, ee—

‘ nigfinds uitvoerig fullen fpreken; op dat ons fulks tot een opmerkelijk Voor

bereidfel verllrekken mag, om veele dingen die in de Heilige Schriften

aan fommige wat bedekt l‘chijnen , open—te-leggen en te verklaaren. ‘En

waarlijk wy mogen met Jefus Syrag wel feggen; dat, het Ezechiel is ge` Uirnc- .

weeí’r, die een Heerlĳk Gtfigte jàg, kap. 4.9; Io. Van dien Schrijver bui— “Пёс“

ten twijífel aangehaald , als het voornaamlle van alle fijn andere Gelìgten, ЁЁЬЁЁЦЬ ’

diemen wel tot feventien op-teld‘ Gelijk onsook deÍ‘e ontfwagtelinge , de СЮЖ

Sleutel fal in de hand geven, om het geflotene deel des Tempels, dat
Ezechiel kap. 4.o. in een ander feldfaam Gefigte fag, te ontfluiten en de

waare gedaante der Cherubim in ’t Heiligdom, fekerder te konnen ver»

klaaren i alhoewel wy ons tot de Tempel—verklaaringe felis, nu geenfinds

konnen inlaaten , om dat wy agten ‚ dat tot de hoegrootheid der faake en

deíTelfs nette uitvoeringe , een veel grooter Voorbereidinge en Omflag ver

eifcht word , als een welvoegfaame inlas hier fou konnen dulden. Dus laaten

wy dan de Toetakeling deíÎelfs, by ons als noch beruí’ten , tot dat de tijd

en de gelegentheid ons {al afvorderen , 7: felve op defen arbeid te laten vol

gen. Voorwaar alsmen aanmerkt, in wat voegen defen Propheet van ka“

pittel 8. allengskens door verlcheide Gefigten , tot fijn laatfie Tempel‘

gefigten , toebereid en aangeleid word , om , na dat des Heeren Heerlijkheid

van boven de Cherubim fig naden Dorpel des Heiligdoms en de Voorhoven

begeven , en Ezechiel veele Propheticn tegen jerufalem en de valfche Pro

pheten gefproken hadde , door het befchouwen van alle de grouwelen die het

Huis lí‘raels in den Tempel van Salomon gedaan hadde 5 en dat hy hier

toe in den Geeft opgenomen en na Jerufalem gebragt word tot de Deure

des Voorhuis der Poorte des buitení’ren Voorhofs , welke ziet na het

Ooílen ; foo en fehijnd het niet anders, of alle de Metingen , welke Мышц

kap. 4.0. tot 4.3 . van dat Huis gedaan werden , werden nergens anders om van OgsrlEZC-Î

Salomons Bouw—Orden ontleend , als от het Model van dien felven Тет: and,

pel aan het Huis Ifraels nieuwelijks te vertoonen , welke {у door haare ведёш

grouwel-fiukken ontreinigd hadden ; en welke God nu beloofde op te bou

wen, by aldienfe ter deugden over haare misdaden fchaamrood wierden;

En dit hoopen wy met veele blijken , ongemoeid de hoogdravende ver

borgentheden , welke daar aangaande de firijdende en Zegepralende Ker- ch’l'em‘

ke des Nieuwen Teilaments onder den Meflìas , agter fchuilen, gel‘tand

te doen. Want dat dit Gefigte waarlijk eene Prophetifche fpeling heeft , смешан

ор де laatere Staat der Kerke , die Geeí’tclijk onder het Nieuwe Tella- g1" d@ wm

ment fou zijn; kan uit het vervolg van het 4.5. kapittel, en mogelijk ~

eerder , genoegfaam af-genomen worden. Gelijk’er ook niet gemeender in de 12m???

Goddelijke Schriften is, als dat de Kerke des Nieuwen ‘l‘eí’caments, en ÌÌÎÎÎ‘C,‘

deffelfs Geeí’telijken Godsdienl’c , onder het voorbeeld van den Ceremo- nochtans ’

nieelen Tempel afgefchaduwd word; dewijl de Kerke, niet anders als

Gods Huis en Tempel is; alwaar den Altaar Chi-illus, de Prieílers de «ifnchìß-I

Geloovige , het Reukwerk de Gebeden , de Lampen de Leeraars , en ЧЁМ

diergelijke gehouden moeten worden. Doch fulks en neemd geheel niet onderne:

weg, dat alle de Maten en proportien defes Huifes , daarom niet van Sa‘ ĳêä'awnfm

lomons Tempel ontleend zijn ; en datmen d’een Bouw-Orden door d’an- weren.

der verklaaren kan. ‚Want aldus heeft dit Gefigte , affchaduwende de ver—

nieuwing des half-gefloopten, en feer ontheiligden Tempels, die van alle

het gefeide een voorbeeld was, aldervoegfaamll‘s het felve konnen af

beelden. Gelijk het ook weinig terfaake doet , dat de meeí’re Godsgeleerdc

. G g g 2 ` mee
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¿Omg meenen , dat defen Tempel niet op haar eige plaats gefien word: doch

‘ĳmdh‘ïìd men fal hier niet al-te Pcíjf op [taan willen, wanneermen kap.4.o. wel let ,

1323;?" hoe alles bedekt genoemd word, fonder aanwijfing felfS van de Задаче

weg-geno- rufalem , noch den Berg Zion, of Moriah ofte yts te noemen 5 fpelende

"m" na den aard van een Gefigte , onder het woordekcn ALs , Evengelgjk ‚ Óe;

Als bet gebouw eener Jtadt. En alhoewel wy dit Gebouw niet voor de

warb“ Stadt Jerufalem, maar voor de Tempel felfs nemen , 1n wiens Ingang aan

Eggen wil de Zuid-zijde den Engel Rond, om dat hy yrs goeds ,- namelijk de Op—

¿Elgin-t rigting des verbranden Heiligdoms , met alle heilfaame goederen des

Ёспдсесе- Nieuwen Teitaments daar onder afgefchaduwd, van God te verkondi

Бед hadde s ед de plagen en quaden meeít_alrijd uit het Noorden gedreigd

циклы. zijn, kap. r: 4.. en 9: 2. `Ier. 1: 14.. Soo twrjfl‘elen wy egter geenfinds, dat‘

hier deí‘elve Stadt _‚ te weten Jerufalem , verflaan word, van welkers

verwoeflzin den Propheet vers I. fijn Tijd-rekening afleíd; namelijk als

Ezech.4ò: hy fegd: n ’t veertiende jaar na dat de Stadt, dat isjerufalem, gĳla—

V‘m- gen wm’. Waar henen hy dan ook in dit Gefigt gebragt was. ’t Genewy

ook ‘ligtelijk foo op den Tempel paffen konnen, die den Propheet aan

de Zuid-zijde voorkomd , vers 2. Want dat’er Ingangen aan de Zuid

zijde waaren ‚ blijkt vers 24., 27, 28. Ontmoetende een Man, een Engel

aan den Ingang van den Ring-muur, of Balkonie, die buiten den Huife

omging, die gemeten word, vers 3, 5. En daar binnen gegaan zijnde

over hetPlein , tufi‘chen defe Heinig-muur , en het buiten-gebouw des Voor..

hofs , quam hy binnewaard ingegaan, aan de Poorte des Wegs na het

Ooíten , vers 6. Welke aanmerking veel ligt geeft in defe fchemering;

alhoewel’cr fig veele aan den eerí’ten Dorpel deíes Ingangs gefiooten heb

Ziet cm- ben. Behalven defe tweevoorname Gefigten , heeft Ezechiel noch veel ande—

re gehad , die wy hier niet verder fullen ophaalen. En alhoewel de Mede—

‚kap. м. 3. gefellen van Daniel, met verfiand en wetenfchap begaafd wierden; foo

Ёжик?- kreeg Daniel egter daar—en‘boven noch verítand in allerlei белуги en

Ia—zoJcap- Droomn, kap. I: 17. Gelijk gebleken is, dat God hem in een Nage—

газ; gefzgte, de verborgentheid van Nebukadnezars Droom te kennen gaf,kap.

bijlagen' 2: 19. en kap. 7. het Gefigte van de Vier Dieren: als mede de verfchij

wfg? ning van den Mefiìas in een Nagt-gefigte, komende op de Wolken des

¿315.56515 Hemels, onder de gedaante eenes ’menfchen Soone, naderende tot den

al?“ Ouden шт Dagen, kap. 7. En hoedanige Prophetifche Gefigten den fel

иль? ven gefien heeft , aangaande de Rijks-verwiffelingen der Monarchien 5 сайт

Daniele onderde vertooninge van Vier Dieren, daar na onder een Ram , en een Gei—

fen-bok , dat fietmen kap. 8. flaande op het Rijk der Meden en Perfen, dat

Droomen. van de Grieken onder Alexander en fijn Nakomelingen ingeflokt wierd; waar

van op fijn plaats genoeg gefproken is. Amos heeft ook verfcheide Ge-~

figten gehad 5 als van Springhanen, van een Verteerend Vuur, van een

Pas-loot , van een Korfmet Somer-vrugten a en ten laatPten ook van den Hee

бейте" re fiaande op den Altaar, kap. 7. 8. 9. Van Zacharias vindenwe ook ver

;ïzm' fcheide Gefigten aangeteekend; en met namen van een Man rijdende op

een Rood Paard , fiaande tuiTchen de Myrthen , agter fig hebbende Roo

de, Witte en Bruine Paarden ; en van Vier Hoornen , en Vier Smeden;

als mede van een Man met een Meet-fnoer die uitging om Jerufalem te

meten, kap. 2: 1. en kap. 3. ’t Gefigte van den Hooge-prieûer Jofua,

by hem hebbende den Engel des Heeren en den Satan. Gelijk hy kap. 4..

’t Gefigte van den Gouden Kandelaar ziet tuffchen twee Olijf-boomen ,

fpeelende foo eenige meenen , op de herbouwing des Tempels die Ze

rubabel ondernemen fou. Ook heeft hy ’t Gefigte gehad van een vliegen—

de
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de Rolle 5 en van een Vrouwe zittende op een Epha, kap. 5. Als mede.

van Vier Wagenen met Roode, met Swarte, met Witte en Hagel—vlek—

kige Paarden, kap. 6. Micha heeft door Goddelijke Gcfigten, ontraden свата

tegen de Syriers op te trekken, r Kon. 22: 17, 19. Ziende lfi‘ael op de "n Micha"

Bergen verlìrooid als Schapen die geenen Herder hebben, en den Heere

‘ zittende op fijnen Throon met Hemelfche Heirmagten rondfo'm hem ;

over-een-llemmende met veel andere Gefigten , diewe hier na fullen op

haalen. Onder het Nieuwe Tefiament , fag Petrus een Vat in de gedaante то, ю

van een Linnen Kleed tot hem van den Hemel neer—daalen , in welke allerlei vers I rf

Dieren der Aarde waaren , door welk hem de vryheid om te flagten en te бейте“

Eten gegeven wierd, dewijl de Spijs~wetten van Mofes een einde geno- шк:

men hadden, en den Reinen alle dingen rein geworden was. Paulus had- Темнит!

de te Troas een Gefigte in der Nagt, ziende eenen Macedonifchen Man,

die hem fineekte derwaards over te gaan, Aâor. 16: 9. Tot welkmen

ook niet vergeten moet, het feldfaam voorval fijner Roepinge, kap. 9: 3i

van Paulus felfs kap. 22. verhaald. Daar by voegende hoedanig hem den

Heere Chrií’tus in een vertrekking van zinnen verfchenen is, daar hy in

den Tempel was biddende, vers 17, 18. vergeleken met 2 Cor. 12: 1, 2‘.

3. ôte. En eindelijk ook die Seven vermaarde Gefigten van Johannes in

fijn Ópenbaringen , Ste. Waar by men ook noch leer welvoegfaam aan

merken kan, fommige feldfaame dingen , die God de Propheten dikmaal РтРЪсгй

tot voorbeelden en fienelíjke Zinne-beelden voor de oogen dm Volks belafi: Наедине

heeft te doen: gelijk onder anderejeremias , dan eens bevel krijgdom een ша“

Gordel te koopen; dan tot den Pottebakker te gaan en een Vat op de kwam

fchijve te fien Vormen, dat verbroken en andermaal gevormd word. Of— “Malè

te God doet hem een Kruike tot den Pottebakker koopen , om den Ko—

ningen van Juda aan te wijlen ,‘ dat God haar als een Aarden Vat fou

ontfiukken ílaan. Gelijk hem kap. 27. belafl: worden Banden en _lokken

aan den hals te doen, en diergelijke aan vijf Nabuurige Koningen te fen-V

den , все; Ja hy koopt een Akker-land,- en field dien tot Borge voor de

verloflìnge der Joden uit Babel. En hoedanig Ezechiel belafi Word , Je

rufalem op een Tichel-í’teen te ontwerpen , betuigd hy felfs kap. 3. daar

wy dan ook kap. 4.. zien , dat hem belafi word een tijd—langopfijne flin

ker , en daar na op fijne regter zijde te liggen 5 en Gerfie Koeken met

menfchen-drek te bakken, om tegen Ifrael te betuigen , dat fy haar Brood

Onrein fouden Eten. Ook word hem belafi fijn Hoofd enlBaardte fchee- ph en

ren, en ’t Hair in vier deelen te fcheiden , en verfcheidentlijk daar mede Масти

te handelen , tot een af—beelding van de plagen die het Joodfche Volk

aantreffen fouden. Hofeas wierd belafi: een Hoere te trouwen 5 Ьу welke шитые!

hy drie Soonen verwekte, die hy Zinnebceldige en quaad—voorfpellende ЁЖ?"

naamen gaf: namelijk ринги, LO’RUCHUMA en LO-AMMI; om daar oord; `

mede aan te duiden ‚ dat God het Koningrijk Ifi‘aels doen ophouden , het I’mPhcœll

Volk wegvoeren en fig haarder niet meer Ontfermen wilde , om datfe nu fijn

Volk niet meer en waren, kap. I . Gelijk hy ook daar na belafi word een Vrou-ì

‘we te nemen, die van haaren Man bemind, egter een Overfpeelderefi‘e

was, om Ifrael aan te kondigen; dat fchoon God haar bemind hadde,

f egter Overfpeelig waaren geworden en hem verlaaten hadden, kap. 3‘

¿n foo fchilderd Amos ook lfraels Val onder een Klaaglied af, kap. 5.

feg ende in fijn aanfpraake; Hooret dit woord, dat ik over uw—liedenop. ‚

be e; een Klaag-lied О Huib' Ifi‘aels, ёж. Hoedanige voorbeelden wy

ongetwijfeld meer fouden konnen- bybrengen indien wyfe in de Heilige

Schriften neerfiiger wilden Opfoeken. Doch laat ons nu tot de nader be«

G gg 3 fchou
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fehouwingvan fommige Prophetifche GESIGTEN komen; tot welkers

uitvoeriger verklaaring, wy ons hier foo even te vooren met een woord

hebben í'chuldig gemaakt 5 ten miní’cen een eenig voornaam {taal daar toe

_ uitkiefende, om in de rei’te merkelijk verligt te konnen werden. En hier

сайте toe hebben wy aldervoegfaamí’c geoordeeld het feldfaam en hoogdravend

Geog@ Gefigte, in welke Ezechiel kap. 1. де Heerlijkheid des Heeren lag; om

dat het felv—e niet alleen met de verfchijninge Gods op het Verfoen-dek

¿asegure fel van tufi‘chen de Cherubim over de Arke des Verbonds in het Heilige

der Heiligen fchijnd over-een te {temmen ; maar ook met het Gefigt dat

den felven Propheet kap. Io. en dat Jefaias kap. 6. en Daniel kap. 7. en

Johannes in fijn Openbaring kap. 4.. gefien heeft, over-een te brengen is 5

waar van mogelijk de Goddelijke Man Mofes en ’t VolkIfraels‘, fchemera

agti , de eerí’te affchaduwinge tot een opmerkelijk Voorbereidfel, en гос.

Piel der Heiligdommen , op den Berg Sinai gefien heeft , volgens Exod. 24‘:

vers Io, 17. en kap. 25: 4.0. Waar van wy nu lult hebben, volgens de

voorligting des Propheten Ezechiel , met eenige ruimweidendheid te fpro

ken. Tot het welke, op dat wy het te welvoegfaamer doen , en wy ons

nader aan de waarheid der faak mogen vail houden, wy ons geduurig

aan de Text-woorden fullen verplígten , op datfe ons niet alleen als foo

veele Merk—palen en nette {lap-Heerlen in delen verfirekken mogen; maar

ook dienen fouden , om op ’t geleide van die , en onfe bedenkingen , dit

Wonder- gefigt , in ons Print- Tafereel , fonder’ dat Wy daar door verhoo—

реп aaní’toot te geven, wat naauwkeuriger ontworpen te zien. ’

Als dan de Propheet Ezechiel aan het eeríte kapittel , voor—afheeft aan“

geteekend , wanneer en te wat plaatfe hem fijn eerite Gefigte door de hand

des Heeren overgekomen was , foo begind hy vers 4.. ’t felve onder defe

Ezech‚1:4. ontfaehelijke woorden af te fchilderen 5 feggende: Doe fbg ik, en Лег _,

een florm—‘wind quam van het Noorden af, eene groote Wolke, ende een

‚Vuur (daar in) vervangen, ende een glands was romdjòm die (Wolke)

'ende uit het midden daar van 'wao al.“ de verwe Hafmal , uit het midden

de: Vuurs. In welke woorden vier of vijf verfcheide dingen voorkomen,

die eerfielíjk tot de refl: , yder op figfelven moeten overwogen worden. De

Bedenking Lxx Overfetters hebben hier voor Storm-wind, een weg-rapenden Draai.

gade“. а wind, of тег/афиш Wind gelefen. Daar andere Griekfe Vertaalers wei‘

41:33:; nig van verfchillen. Invoegen het was als een dreunenden Orkaan , een

232113! heftige en geweldige Wind , die de gramfchap Gods, en verfchrikkelij

figägêm ke kragt des Opperlle Rigters voor oogen fielde. Hoedanig ons Jeremías

kap. 2 3: 19. feer klaar in defe woorden heeft afgefchetfl‘: J'iet een Onweder
Vm “'— де: Heeren is met grimmigheid uitgegaan, óf. En Iefaias kap. 30: 27.

Slet de magt des Heeren komd van verre , Toorn brand , en verheft

figfivaarlĳk: fijne Lippen zijn vol gramfehaps, en fijn Tonge als een ver—

teerend Vuur .‘ Adem al: een overflroomende Beke die tot aan den hal:

gaat. ’t Selve vindmen ook noch elders van defen Propheet by—na op de

felve wijs uit edrukt; feggende: Eenen Gee/l [al van mĳn Víangefigte

waaien, en i и W’ind voortbrengen. Dit Onweder nu, fegd Ezechiel,

quam van het Noorden; namelijk van de Hemel—[heek daar in Babylon,

Jer. 1:13, де Vyandinne van Jerufalem , en wreekfler van де Goddelijke geregtig—

‘4’ ‘5' heid, gelegen was. En welke God als een Roede in fijn hand had laaten

333,3 magtig worden; vertoonende niet alleen de gramfchap, maar ook een

En hc; feker en zienlijk teeken van de Goddelijke flrengheid 5 even als of door

quîäm ’t geweld des Noorden Winds, de ongeíìuimigheíd der Babyloniers af

gefchaduwdwierd , gelĳk fommige aanmerken. Want om dat van het:

‚ Noor.
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Noorden, het onheil fou uitbreken over alle die in den Lande woonen;

ziet daarom fag ook Jeremías dien Heet ziedenden Pot van het Noorden

af—komen; gelijk het God felfs foo verklaard, kap. I: 13, 14.. En leer

duidelijk kapit. 4.: 6. daar geleid word; l’í/erpt de Валите op na Zion ,

‘vlugtet met [торт en Идол“ niet floor: .‘ want 1k brenge een „Galaad aan von

het Morden ‚ ende een<groote Breuke. Namelijk uit het Land der Chaldeen of

Babyloníen : gelijk ook kort na het Gefigte defer Wolke , een groote Storm.;

wind van ’t Noorden over ’t Heilige Land , van dat Volk gebragt is,

wanneer haar Krijgsmagt het felve , met de Stadtjeruíalem , en den Tem—

pel verfioord , ende een groot deel des Volks daar uitgevoerd heeft onder

Zedekia, 2 Kon. 25. Dewijl Ezechiel dit Gefigte fchijnd gefien te heb- -

ben , in ’t vijfdejaar van de Wegvoeringe des Koningsjojachins , kap. 1. 2.

zijnde in ’t midden der weg—gevoerde aan de yReviere Chebar. Want dat

hy fijne rekening vers I. van het dertigí’re Jaar begind, fulks kanmen vin

den , wanneermen tot defe vijfjaaren , toe-doet de elfjaaren van Jojakims

Regeeringe, 2 Kon. 23: 36. en de drie Maanden vanjoahaz, 2 Kon. 23:

31. en de veertien laatítejaaren vanjofias: foo vindmen de dertig]aaren en "‘

drie Maanden , waarvan in ’t eerí’re vers gefproken word 5 namelijk federd de _

Regeering van Nabopolaffar, de Vader van Nebnkadnezar, by fommige J4
.Neoukadnezar de Groote genoemd. Soo dat het ontrent in het midden 3°‘5'md‘

van de Regeering Zedekiee was , als wanneer daar valfche Propheten oplton-'

den , die tegenjeremias Propheteerden , dat hetjok van Babel fou gebroken

worden , en dat ~Iechonia de Soone vanjojakim fou wederom gebragt wor.

den: gelijk breed te zien is by Ieremias kap` 27. en 28. Dus heeft het dan ‚

waarlijk feer wel fchijnen te pallen , dat de gramfchap Gods hier gefeid word 'i Noor..

van het Noorden , dat is van het {linker-deel der Aarde op te komen;

gelijk het regter-deel na het Zuiden gekeerd Raat. Wantlin de Godgeleerd- H. Schrifc

heid der Chaldeen , beteekende al van ouds de flinker-hand, de gramfchap en 2de ha
de kragt Gods, van welke de kallijdin'gen en harde firaffen voortkomen. Dog ° m c Р '

de regrer—hand,betekend de Goddelijke hulp en gonílz. En daarom wanneerde

Heere is nedergedaald om de Wet te geven‚en Ifrael t’onder-trouwen , heeft‘ Deur. ‚щ‘

men hem van ’t Zuiden fien komen : waar op Habakuk fchijnd te fpelen, kap. 1

3: 3. Godfol komen ‘van ’t Zuiden. Want foo diendmen daar te lefen allier ch‘n‘í‘:

llaat д Godquam van T[петли , en de Hez'hge 'von den Berg Pharm. En ofwel de нашу;

fommige by Т/эетап , een Berg verfiaan , die anders Ò'e‘z‘r genoemd word ,

Amos 1: 1 2.еп Obadja vers 9. foo lagen dog beide die Bergen tegen ’t Zuiden, sin het

ten opfigte van Jerufalem, en het Heirleger Ifraels. Invoegen dat gelijk Legali;

’God het Volk Ifrael van het Zuiden hulpe toefei, alfoo dreigd bv het äaä’ïr‘l‘ê‘“.

felve van het Noorden , haaren ondergang. Waarom mogelijk defen Pro- "гиде

pheet kap. 4.0: 2. na de Zuid—zijde tot den Tempel fcheen gebragt te wer- тёти“!

den , om dat hem dit Gefigte wat goeds en een Groot werk van de hand ’Îîmlïlm

Gods voorfpcllen fou. By dit Onweder nu , ziet de Propheet ook Eengroote dcârËlîgC‘

Wolke. Het is bekend, dat een opkomende Wolke , de Aarde verduil’te- {шт

ren kan, en dikmaal een dreunende Wind, een digte Hagel-buy mede naam;—

brengd 5 invoegen defe groote en van Wind-opgeblafe Wolke , het felve kan Îgl‘g_cka_c"

beduiden , daar Zephania kap. I. vers 15. van gewaagd д feggende: Die Dag ранен.

fol een dag der verbolgendheid zĳn: een dag der benaauwdheed, ende de: wĳde

алых; een dag der шеф/вей, Ú‘c. Een dag der 4dui/liev'mße, ende der жжем `

donker/veld, een dag der Wolke , en der dikke donker/oud. Doch de Chal- www“,

deefche Verklaarder heeft hier gefield 5/De [Vol/ze laadde de Form1/on een

Wagen Gods. En fommígelUitleggers verfiaan niet onvoegfaam door defe

groote Wolke, de Heirlegers der Chaldeen д waar van te zien is, Ier.

4.1 13.
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’43: I 3. met Ezech. 30: 1 8. en 38: 9, 16. vergeleken. Ziende daar op de

verbrandinge van Jerufalem en den Tempel. Op welke een droevigen

Praat des Volks , die vol van Nevel en Donkerheid was , gevolgd is; zijnde

in een gevangen(chap van Lxxjaaren: foo nochtans , dat niet tegenilaande

dit een donkere Wolke was , agter welke God fijn aangefigte voor den Vol

ke als verbergde; hier evenwel een fekere goedertierne befcherminge is ge

weell : want de Wolke in dit Zinnebeeldig Gefigt, beteekend ook yts dat hen

voor de hitte van Gods gramfchap heeft konnen befchermen , en verquikkin

aanbrengen , lef. 25: 5. Gelijk mede gefeid word , dat God fijn Volk

eertijds met een Wolke gedekt heeft. En dit falmen noch te beter ver

fiaan , wanneermen let , dat’er ook een Ingewenteld Vuurbinnen defe Wol.

ke en midden in dit Gefigte des Onweders gefien is ; namelijk wiens

Vlammen uit het midden der Wolke aan alle zijden wel uitgefchooten en fig

verbreiden , doch daar in , om en weder keerden offchitterden. Hoedanigen

beweging des Vuurs, verfcheidendlijk van de Uitleggers verklaard word,

Hieronymus meend dat dit Vuur, een vertooninge was van de toekom—

fiige [панде ‚ en jammerlijke Ballingfchap des Volks , na dat haare Stadt en

Tempel fou verbrand zijn. Waar mede Theodoretus fchijnd over-een te ko

men, als hy fegdìdat de groote en digte Wolke hier niet anders beteekend dan

от(Мю het magtig Heirleger der SpieíTen , en agt van digt—geworpe Pijlen , die hen

duiding de- na defen als een Regen-buy overkomen iouden. Zijnde defe Wolke ook

aan-te—merken als Gods Wagen , ofte de Grond-vloeringe op welke fijn

Wagen vaard: gelijk in de Pfalmen elders daar op gefpeeld word. Doch‚Watibfl het Blixemende Vuur, geeft niet alleen de verbaaíl-maakende fchrik,

maar ook (ее: duidelijk de verbrandinge der StadtJerufalem te kennen. Coc.

gr cejus heeft’er een weinig andere gedagten over , en meend dat hier door

de Wolke in wel/ze een Vuur amt/augen ù; een Vuur moet verfiaan wor.

den , dat ingehouden of beteugeld ‚ en niet uitgefiort word, om alles aan

te {teken en te verteeren ; vertoonende midden in defe ellendigheden en

nakende rampen , dat God , die niet alleen een verteerende Vuur , maar ook

Liefde en Licht is , hem hier aan fijn Volk heeft bekend gemaakt, dat hy niet

alleen als een Wreker , maar ook als een Befchermer , onder haar wilde woo—

nen 5 intoomende fijne gramfchap , op dat hy haar , van wegen haare fonden ,

niet t’eenemaal en vernielde. Want gelijk in het volgende vijfde vers , van

Vier Dieren gefproken word, die uit defe Wolke en midden des Уши—3

te voorfchijn quamen 3 foo meend dien vermaarden Schriftgeleerde, dat

die Dieren niet anders beteekenen ,- dan de Kerke der Verloiten 5 gelijk het

verklaard word Apoc. 5: 8, 9. En derhalven dat tot hier toe den zin van

dit Gefigte fou zijn; dat de Joodfche Republijk in ’t korte wel een fwaare

Storm—wind des Oorlogs op den hals fou krijgen ; maar in welke nochtans de

overgeblevene , alhoewel in droefheid, van God fullen befchermd worden:

Ja dat God noch in het midden van haar fal willen woonen. En fchoon

hy noch niet geopenbaard fou zijn, foo fou hy nochtans met betooning

van fijn magt en Majeileit, fonder haar te verflinden , haar als een Ligt

zijn , om in haar de vlamme der liefde op te wekken 5 tot dat daar na

_ eens de Volheid van de Rijkdommen Gods, in het dadelijk fenden van

den Engel des Verbonds, foude geopenbaard worden, tot betooninge

van Regtvaardigheid , Heiligheid, Geregtigheid en Barmhertigheid; als

na welke Deugden en Volmaaktheden, God aldermeell,a1s met fijn eige Eer

naamen , alsdan van fijn Volk by uitnementheid fou willen genoemd zijn.

ICCÁM- Voegd’er by , dat God als dan niet alleen wederom de JEHOVAH, en de

"“‘ Verloíïer_1fraels fou betoonen te zijn 5 maar ook dat de Kerke van God,

’ len
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` levendig fou gemaakt worden, en in defelve het Koningrijk van Chrifius’

bloejen fou , onder het toedoen der Heilige Engelen, de Dienaren Chri

Ш, tot de Gemeinte , tot zaligheid der Uitverkoorne. Hoedanige Heer—

lijke dingen men doorgaans in de. Ontleding van dit Gefigt Га! zien door#

firaalen 5 niet tegenílaande fymeel’t alle fonder oplollinge van den Propheet

worden voorgelteld. Dus willen wy dan voortgaan, en zien ofwe de ver—’

klaaringe uit de kennelijke faaken van het Gefigte felfs , en de гей der

Heilige Schrift, konnen vinden. Door ’t gemelde Vuur dan meenenwe’,

dat dien Glands voortgebragt wierd , die den Propheet fegd, dat Ronds

от en in die Wol/ze was, en defelve beílraalde: namelijk tot een teeken dat Iig

ook de Heerlijkheid Gods , onder veele trooílelijke toefeggingen, hierin

de Pcraffe wilde openbaaren. Gelijk God ook felfs in de Gevangenis tot de

Ifraeliten nedergedaald is met _Ligt 5 dat is met verligtende Genade en ver

troolting der Propheten 5 op дань van herten tot hem bekeerd wierden,

volgens de toefegging , Deut. 4,: 29-3 i . en Deut. 30: 2. Ofte als Polichronius

wild 5 foo leerd defe Glands ook de tegenwoordigheid Gods , om dat , gelijk

d’oude Ghaldeefche Verklaarder wel aanmerkt , den Glands de woonftede

Gods is , als die in een Ontoeganklijk Ligt woond. Doch het Vuur felfs

fegd hy, diend tot verfchrikking der Sondaren: gelijk kap; 10: 2‘. belal’c

word; de willen met Vuur van tufl‘chen defe Cherubinen te vullen , en

over de Stadt Jerufalem te {troojen5 tot een teeken datfe fou verbrand wor“

den , van de Chaldeen dat zijn de Babyloniers; als te zien is , 2 Kon. 25: 9;

Ende uit het midden, namelijk van dat Vuur, (gelijk het einde van dit Y I. _

vierde vers leerd) ‘was als de gedaante ’uan HASMAL; ofals andere lefen ,

als дремлет , ‘of liever een foort van Metaal, Eleóîrunz genoemd,‘ be- het midde

fiaande uit Goud en Silver, hebbende ’t koleur van bleek of verblikt gef? ЕЖ“:

Goud. Andere verfiaander, Amber of Brand-{teen door: ofte gelijk het sg w ‘

wel waarfchijnelijk fou konnen zijn , Gloe/‘end Кадре? ofó‘taal, alsBran

dende Koolen, dat is die fuiver en fonder rook foo helder glimmen, dat

het de Ooge niet nauwkeurig en kan zien, gelijk het is. Villalpandùs

fet 5 Midden uit het Vuur gelijk een Oog 'van Speauter. Doch het Оосв ,‘ _

werd fomtijds genomen voor het zien , en te gelijk ook fomtijds voor de faak Азове lm“

die gefien word: waar van ziet Apoc. 4.: 3. daar den Throon Gods voor- МЁДЕ

komd , Gelĳk het aanfien eenes Smaragd: ,‘ en foo ook Num. 11: 7. word “даст

van de gedaante van het Manna gefeid; ‚S Саде, dat is fijn Verwe ,- mm"

was al: de Ooge, of Verwe, ‘van Bedolab : voor welkefommigeKrĳial

lefen: gelijk mede eenige Веста/э , voor een foort van klaar-doorfchijnige

Gomme nemen. In welke plaatfe men moet aanmerken ‚ dat de Verwe aldaar

de Ooge genoemd word, om dat de Koleuren der Verwen, met het Oog ‚

gefien worden; De Propheet nu in het volgende vijfde vers , noch aan het VEchh- Ъ

Vuur gedenkende (еда; Ende in ’t midden daar “van, 'war C of quam) ш v'

de gelykeniße 'van ‘vier‘ Dieren 5 (И. Hierdiendmen wel te letten ‚ dat швы;

den Propheet alleen fegd5 De gelĳkenis ‘van ŕvier Dieren; en niet de wa

re , geheele en volkomene Natuure , noch volfchapen Forme van Vier Die- ghecralleén

ren 5 maar die naderhand van Vier ‚gedaanten genoemd worden. En hier ÎÊËjÎ/ËÌ'

mede zijn waarlijk d’Uitleggers feet verlegen 5 en het vald moejelijker de туза 'iff

verklaaring op het alderduidelijklle en geheel net te geven, dan de Waarheid, Dm“ fag“

waarfchijnelijk te toonen: nadien de woorden van den Propheet. felfs ge- Waarom

noegfaam aanwijfen , dat fijn Oog in ’t befchouwen 5 als verlet , en lijn ge— ifi;

moed als van twijffelagtíge bedenkingen , vermoeidis geweefi: want fulks heelnette

werd ons eenigfinds daar uit openbaar, dat hy niet rigtig noch eenvoudig,l “шт“

‘weg fegd , dat hy Vier Dieren geilen heeft5 ja felfs ook niet de gelijk

' Н h h heid
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heid van Dieren; maar alleen yts , А]: degelĳkheid rvan тег Dieren. Van

hoedanige hy ecrit daar na in een ander Gefigt vernam, Dat het Cheru

Шт waaren, liet kap. lo: zo. Soo darmen in dufdanige Gefigten houden

moet , dat de Goddelijke Propheten , niet foo feer de waaragtige Natuu

ren der dingen felve geilen hebben , als die ook niet altijd geilen konden wor

den ; maar alleen de Gelijkheid of Sweemfels van haare gedaanten. Sulks

dat onfen Propheet ons dan alleen het befehouwigelaaniien van de af-beelding

__. der Figuuren , die hy gefien heeft , heeftfkonnen ofwillen verhaalen. God

mogelijk veele dingen voor den Godvrugtigen nafpoorder , een wijl-tijd wijs

felijk daar agter verbergende , gelijkwe noch fullen ontwaar worden. Ook

foumen mogen denken , dat de Cherubinen in ’t algemeen Dieren genoemd

zijn , van wegen haare Dierfehe gedaante met welke fy bekleed waaren : want

of wel onfen Propheet defelve daar na verklaard, en fegd dat het Che.

rubim waaren 5 foo fienwe egter datfejohannes in lijn Openbaring,fchoon—

fe daar als menfehen fpreken , ook Dieren , van wegen haare verfeheide

Dierfche gedaantens, genoemd heeft, kap. 4,; 6. en 5: 8. Sec. Ofte foo

men op d’af-komlt van ’t Griekfe woord ZOÖN wil agt-nemen , beduid een

Dier hier eigentlijk yts levendigs , dat is , dat een levendige beweging heeft ,

Datdefc die het laat blijken. En alhoewel wy de beduidíng defer Dieren een weinig

Vi“ Dic- uitllellen, foo fullen wy hier flegts in ’t voorby-gaan valt Rellen, dat onder de

fe Dieren, Engelen of Cherubinen verfiaan konnen worden д gelijk defelve

жуй iiin ook genoemd worden, kap. Io: 15, zo. Alhoewel’er ongetwijfl‘eld men‘

gsi? fchen onder gemeend worden, van welke defe Cherubinen als dienftbare

Engelen, over welke God regeerd , Zinnebcclden zijn: gelijkwe hier na

met een fraaje waarneming fullen toonen. Doch datfe uit het Vuur voort—

komen, kan de fuiverheid van der Engelen oorí‘pronkelijke Natuure, en

de vierigheid en vaardigheid haarder werking beteekenen. Gelijk den

naam SERAPHIM ook daar mede fchijnd over-een te komen 3 als die Van

rzge Lichamen genoemd zijn, van Эллин, Branden , jef. 6: 2, 6. En

hoe kanmenfe netter aangewefen fien , als by onfen Propheet vers 13. De

gelĳkenziî der Dieren им: al: brandende keulen Vuur: , als de gedaante der

Fak/celere, де. En alhoewel de ENGELEN fomtijds CHERUBIM genoemd

worden, gelijk te lien is Genefis 3: 24.. egter meend d’Heer (Joccejus,

dat dien naam niet eigentlijk de Natuure der Engelen uit en drukt: ge

lijk ook de SERAPHIM by Jefaias wel genoemd worden , doch niet geleid

word , watfe beteekenen. Maar offchoon defe naamen dikmaal Engelen be

teekenen , fulks en belet geeníinds, dat wy in de Prophetifche Gefigten,

daar door ook niet de ‚Kerke, of de menfchen in welke Gods Koningrijk

is , en welke lijnen wille onder de Regeering van Chriílus , even als defe

Engelen doen, en fouden mogen verllaan worden: Dit fegd Coccejus.

Maar laat ons haar Beeld-gelijke gedaante wat nader uitvorfl‘chen : en hier van

Dade fegd den Propheet wederom 1n ’t aangehaalde vijfde vers ; Ende dit waa

haare gedaante; jj' hadden de gelĳkenis 'van een men/ehe. Of als andere
kn zĳngicn de laatlle woorden lefen ; De gelĳkheid eener men/Men ‘wad in haar. Hier

ïâ'fnlïnof in konnenfe dan wederom met de Engelen gelijk zijn , voor foo veel [y

gelijkenis. verfiand en wille hebben. Gelijk de Engelen ook met fulke Lichamen al.

tijd aan de menfehen verfehenen zijn, en daarom Mannen en Iongelin..

gen m de Heilige Schrift genoemd worden. Dus was dan het geheele

Lichaam defer Vier Dieren, na de gefìaltenis van een menfch geleefi; 21

hoewel wy aanlÏonds fullen fien , datfe ook met fommige kennelijke tee.

kenen van andere Dieren, bekleed en toegetakeld waaren. Gelijk haar

mede menfchen Aangefigten , Handen en Beenen toegefchrcven worden,

vers 7,8.
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vers 7, 8. ja ook waa’rí‘chijnelijk haar gantfche menfchelijke Lichaamen en

Naaktheid; als het welke vers II. met haar twee benedeníle Vleugelen BCdtltking

gedekt wierd , tot een Eerbiedige betuiging voor God, ten aanlien van ЁЗЁЁ'

haarer gelijkheid des menfchen, niet tegenitaande de onfigtbaarheid haa- toond de

rer Hemelfche Natuure en wefen ‚ voor de Aardfche menfchen: liet mede fcnfâlfît'll'

van de bedekking der Voeten, of liever Heupen , jef. 6: 2. En of wel (задаёш

‘ in die plaatfe , en Apoc. 4.: 8. Ses Vleugelen aan de Cherubinen worden ы‘ш“

toegefchreven; foo fullen wy beneden toonen , datmen door dit derde-`

paar Vleugelen niet anders dan de Armen verüaan moet; namelijk waar

mede Ту haare Aangefigten dekten , dat is overfchaduwden , van wegen de

Heerlijkheid van den glands des Heeren , die geen Schepfel in volle be‘

fchouwing verdraagen kan. Dus willen wy het hier, en in ’t vervolg van

de Aangefigten ldefer Dieren, met Theodoretus en fommige andere door

íigtige Mannen houden; welke daar gevoelen, dat Ezechielde Lichame

lijke Lijfs-geílalte der Dieren , on—aangefien de Zin-aanduidende bekleed‘

felen der andere Dieren , t’eenemaal onder de gedaante van een volkomen_

menfch gefien heeft: waar mede Apollynaris over-een Fremd, en daar by- 333mm

Voegd д dat hier de menfchelijke geí’talte vertoond is, om dat de menfch ь?„е„‘212}.„

het Beeld Gods is, en daar mede voornamelijk, de Goddelijke Deugden "lâd‘ilm

konnen uitgedrukt werden , om datfe ook uitdrukkelijke Beeldenillen van ËÎĲÈÎ‘ÄÏÎ

Gods grootl’ce Meelter-í’cuk zijn. Gelijk mede de Engelen ten goede, al- ‘n°111105

tijd in menfchen gedaante verfchijnende , niemand konden Verfchrikkeli'k en‘

zijn; als wel aan die, die haar tot firaffe en ondergang ontfing. Doch foo

danig zijnfe meer met haar werkende kragt , als met haar fienelijke gedaante

Verfchenen. Ook word van de menfchen gefeid, datfe in het Eeuwige

Leven, de Engelen fullen gelijk zijn , hoewel juill niet` in wefen, Matth.

22: 30. “Tant dat ook defe vier Dieren of Cherubínen veel meer een

Zinnebeeld van het menfchelijk geflagte, dan van de Engelen felfs zijn’,

blijkt niet foo feer uit haare menfchelijke gedaante, als ‚wel daar uit,dat

fe de Kerke {der Verlofle door den Goël Jefus beteekenen: gelijk het

fchijnd verklaard te worden, Apoc. 5: 8. waar van breeder hier na. Dit

nu van den Propheet l‘chijnende voor—af gefeid te zijn, foo gaat hy daar

na ook de gelijkenifl‘en der onredelijke Dieren ‚ dien hy aan defelve ge—

fien heeft, verhaale’n; aanwijfende niet haar eigen Natuurlijk wefen des

Aangefigts , maar alleen eenige kennelijke Eigení‘chappen , daar door ee—

nige gelijkformigheid van die Dieren , aan defe Lichamen vertoond wier“

de. Gelijk dan vers 6‘. volgd; Ende elk een hadde тег LÂangĳz‘gtm д vm И.

en ‘vier Vleugelen. En om dat dit een van de drie dingen is, die in dit

Gefigte fwaar om verfiaan fehijnen , en den Uitleggers veel (pels maaken 5

daarom fullen wy hier een weinig daarop moeten fiaan , op datwe de gefcha— Не “с:

penheid der faake wel mogen ontfwagtelen, tegen die gene , welke daar met gig

dejoden Droomen , datmen hier vier Moní’ter-dieren met vier Hoofden ver- шасть

fl‘aan moet; namelijk met een menfchen Hoofd , en een Leeuwen , een Ofl‘en, 23:33?

en een Arends Kop. Van welke wy hen ook geern aanbevolen laaten te фацета

toonen , van wat noodfaak het was , door fulke vreemde wanfchepfels 5 де мы?"

Goddelijke Deugden en Eigenfchappen der Kerke , afte fchilderen‘ Gelijk ‚35,2:

het ook veel voegfaamer fchijnd te denken, dat alleen de Zin-aanduidende ЬсЬЬскз

opfigten, en niet de Beeldnifl‘en der Dieren felve , aan defe Cherubim geilen ЁЖ?

zijn, overmids derfelver gefialte ook in het Heilige der Heiligen gehen noch waar:

is, aan de Cherubim op de Arke, en die bezijden defelve Honden д als- änifí‘fi

we terfiond fullen toonen. Daar wy nochtans weten, dat de onredelijke dingen ’

Dieren geen plaats in den Hemel konnen hebben, waar van het Heilig- 323:?

‘ ‘ Hhh z ._ _ ‘ dom
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dom een voorbeeld was. Еп от dat defe Dieren in d’Openbaring kap. ç.

met de xxrv. Ouderlingen voor het Lam nedervallen, en feggen5 Want

¿1y hebt on: Gode удод: met uwen Bloede ; daarom wil Coccejus door de..

1e Dieren, niet eigentlijk de Engelen felfs, maar de Geloovige der Verloůe

Kerke verftaan hebben. Voorwaar fegd Villalpandus 5 de шине Vaders

íl'ellen defe Dieren veel waarfchijnelijker na de waarheid met een degelijk

en opregt menfehen Lichaam5 en bekleedenfe daar na alleen met de ge..

Psicffcep- lijkheid en fweemfels van die der gefeide Dieren. Gelijkwe mede ор dien

beriiiimg. grondflag onfe Printverbeelding t’eenemaal na hem geleell hebben. Alsìer dan

‚ vers 6. gefeid word 5 _Een жду}: laadde 'vier L/_íangçßgten i moetmen daar

(1323323, voor flangeßgten, alleen vierderlei Ge/ŕaltenz/f en niet Haofden of Kaj).

c/fffflgflig- Jnen verllaan 5 gelijk het onfe Uitleggers шеей foo nemen5 fret d’aantee..

ffäîdc kening op vers ro. daar Ту, foo net als offyfe genen hadden feggen; Dat

woorden het тиф/ат Änngrß'gte fudn waren', het Ärends Änngrßgte Ívan agree' ,

het Leeuwen Aangejzgt ter идет en het 0]]en Hoojd шляп/т ¿gde

ßond. ’t Geene onles agtens , een a-l-te vrypolligenbepaaling 1n foo donke.
KUHN* ren en twijffelagtigen iaak is5 Ja ’t welke veel eer na de dwaalzieke af.

beelding der joden, dan na de waarheid der Heilige Tercten fweemd.

а? “Ё‘Ёздв W'aarom wy ook die verklaaring voor als noch, geen plaats inruimen konnen;

{Едят от datwe fonder foodanigen ongerrjmdheid te begaan , een veel gemak..

Агнцеба- kelijker en waarfchijnelijker uitleg , by den Propheet felfs konnen vinden.

Lîêbìïŕal Want behalven dat wy fulks aanlìonds uit vers 11. en 12. klaar meenen

kap, I, te konnen wederleggen , foo leeren ons ook de Taalkundige, dat Ädngejìgt

VCM- in defe en in meer plaatfen , niet eigentlijk noch altijd en meend , het Adn

вед/231, dat wy Tronz'e of Voor-aaníien des Hoofds noemen; maaralleen '

loo veel als een ferm 5 Fignur _, Sweemßl , Hebbelykhez'd 5 Áanßen 5 Сбуде
nis ,i Óe. Gelijk felfs hier de gantfche menfchelijke дыши: des Lichaams ,

ook maar een блудни): genoemd word, vers 5. En derhalven kan fulks

veel meer foo genomen worden , ten opfigt van de andere fweemfels der

Dieren, met welke defe menfchelijke Lichamen hier en daar bekleed en

вага; uitgeruit waaren. Ook worden defe Аиде/Едят in de Openbaring, а1

leen Gely'laenzßen genoemd , kap. 4.: 7.- Еп waarlijk wanneer de Propheet

есп Ange- vers 9, iegd д blk Wandelde regt uit 'voor zgn ¿ange/¿gte benen ,° foo volgd ,

ЁЁЁЗЁЬЬШ dat yder maar een Aangeíigte gehad heeft 5 en niet 'Viere als ’t gemeen ge.<

‚ voelen Reld. En op defen grond agtenwe ook , dat defe Cherubinen ge.

lijkI zijn gewecít met die 5 welke Salomon in den Tempel dede maaken , na

`het voorlehrift van Mofes , die Exod. 25: 18-20. belalt worden op het Ver.

foendekfel van de Arke des Verbonds te fetten 5 welkers Aangeíigten tegen-~

over malkanderen moellen zijn , neerwaards het Dekfel aanfehouwende , als

begeerig daar in te lien. ’t Gene voor-al van geen Vier-hoofdige Dieren ge.

feid kan worden: liet van Salomons Cherubinen , I Kon. 6: 2 3. en 2 Кгоп. 3.

daar vers 13. gefeid word, dat haare Aangeiigten na het Huis, dat is na

het binne-deel des Heiligdoms gekeerd waaren. ’t Geen waarlijk ор geen

' же?” Vier Aangeíigten pall. En dat Mofes een voorfpel van dit gantfehe Ge.

gillen, maar ook uit kap. 25: 4.0. blijkt mede, dat Mofes alles doen ma..

ken heeft, na het voorbeeld dat hem op den Berg-getoond is: ’t gene Sa..

lomon waarfchijnelijk heeft nagevolgd. Gelijkwe ook op vers 1 Lvan on

fen Propheet, over het werk-woord PANAH , dat Sien en Ann/ien betee

kend, moeten aanteekenen , dat het eigentlijk de uitwendige geltalte en

íienelijke boven-vlakte eenes dings wil te kennen geven. \Vaarom het ook

in de Heilige Schrift , en by de Weer'eldfche Schrijvers , aan levenloofe din

gen

íigte gehad heeft, fchijndmen niet alleen uit Exod. 2.1.: lo, 17. te konnen '
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gen toegepafl word: als Jel‘aias 24.: I. Slet de Heerefal het dangĳìgte des

Land: omkeeren. Daar onfe Overfetters het on-eigentlijke woord flange;

ßgte, by wijfe van verklaaringe, in Geflalte veranderd hebben. En loo

wederom Pfalm 104.: 30. Gy vernieuwd het Aangĳigte (Gelaat fettenfe)

der Дате. En i‘nfulken beteekenis word ook het Latijní‘che woord Fa—

eies, van Virgilius gebruikt. En aangaande de Vleugelen die in dit Ses—

de vers genoemd werden, wy lullen beneden gelegenrheid vinden om

daar van te í‘preken. Den Propheet nu vers 7. Voortvarende met defe Die— ‚тэт

ren te befchrijven , fegd 5 dat Haare шит waaren regte ’uaeten д. en ha—

re voet—planten, шалит gelĳk a'e 'voet-planten eene: Kalf: englen/lerende,

gelijk de Verwe ‘van Glan/cooper. Door de Regie ‘voeten, moetenwe de Hoedanig

Beenen verflaan , gelijk het de Lxx ook foo vertaalen; om dat de Pro- defegœ

pheet in ’t volgende vers , ook Handen voor Armen gefield heeft 5 wel

ke van onder de Vleugelen uit—keken. Invoegen men hier fekerlijk men- чоегспуап

fchelijke Beenen moet verflaan , en geenfinds eenige foort van Viervoeti— i'j’îîlîm

e Dieren , die na agteren ‚ kromme ofagterwaards—uitbuigende Kn -bo  ‘

ten hebben. Waarom fommige hier hebben vertaald; Sander Knife-boga

ten en Кнут ,‘ doch geheel qualijk: want om dat in haar de volkomene

gelijkheid des menfchen was, haddenfe ook alle de Ledematen en fulke

Knye-bogten , als tot het menfchelijk Lichaam behooren; behalven dat

{y alleen tot gelijkenis of Zin—uitbeelding der_Dieren , hadden Kalfs—voeten ,

Leeuwe Maanen aan de Borí’t en Schouder—huid , en Vleugelen van den

Arend _ op den Rug; waar van terllond. En aangaande de Zin-uitdruk

kende beduiding deler Regte Beenen ; daar van fegd de Chaldeefche Ver—

klaarderì dat fulks aanwijíl; dat fy’fionden met een Dienfibaar ontfag en

'vreefe; namelijk foo fionden,datfe geenfinds zatennoch ook de Knyen bogen, .

maar geheel regt-op, fchrap en vaardig fionden,wagtende met een opregt ver-‘

trouwen , op de wenk des Grooten Voermans, die op defen Hemelfchen speling _

‚Zege—wagen zat. Want dien hoovaardigen Engel, die voor God heeft ждёт?

willen zitten, is nedergefiort , Als een ölz'xem die ‘van den Hemel wald, СЬсшЫт

Jef. 14.. 15'. en Luc. Io: 18. En van dit fiaander Engelen, fegd Raphaël “ш

in ’t Boek van Tobias kap. 12: 15. Ik ben een nit deje‘ven наяд-е Engelen

die voor den Heereßaan. En de Koninginne van Sceva , fegd van Salomons l Komm

Hoovelingen en Dienfiknegten, datfe Salig-zijn , die altijd 'voor benzßaan: mss'

Om dat het den Trauwanten paft voor den Prince te liaan, maar den

Prince felfs te zitten: gelijk ook in dit Gefigte , denHeere zittende op

fijn Throon fal gefien worden. Sulks dat de Regte Beenen , hier te kennen

geven , een geduurig {laan der Hemelfche Kragten voor God ‚ aangedaan

met Vreefe en Eerbiedigheid. Zijnde ook defe Regie Beenen een Zinnebeel—

dige tegenfielling , van de Slappe enWankelbare Knjen, daar den Apofiel

‘op ziet, Hebr. 12: 12. Dat’er nu verder gefeid word; En haare ‘vaetò ‘

planten lwaaren al: de @Zoet-planten eenes Kalfs, fulks wil ons het Лап- Awarlï:

gejìgt, of de сузит des Kalf: of eenes Qĳes aanwijfen; aan welk in ¿ggfs-t

dit Gefigte meer dan eenmaal fehijnd gedagt te worden ‚ vergelijkt vers »Edf-Chef

6, 8. met lo. en onfe Printverbeelding. 800 dat defe Jongelingen gefple— was“

ten Klaauwen aan de voeten hadden ;_ vertoonende onderandere bypaflingen

die op de flandvaíligheid en fekeren wandel der Geloovige fpelen , een van de IËÜAËĲÄ

vier voornaame Zege—teekenen die‘tot het Ampt van den Verloífer Jefus äi’îeísîn

behooren; namelijk den Dieníl der Offerhande, door welke een Verfoe— иге-гее

foeninge te wege gebragt is , die het menfchelijk. geflagt van de Tyran- ‘ggcïĳg;

nic des Duivels verloíl heeft. En gelijk de Reine Viervoetige Dieren, melm

volgens de Wet, van de Onreine wierden onderfcheiden , door de herkaau- и“

Н h h 3 _win-1
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winge, en de verdeeling der Klaauwen , namelijk die de voet-planten in

tween kliefde, Levit. 1 1: 3. Alfoo beteekend de herkaauwing , feer wel

de Overdenking 5 en de Verdeeling der voet-plante de Val’te Treede. En de- .

fe beide zijn faamengevoegd ‚ om dat de Standvaiìigheid fonder Overden

king, enkel Hardnekkigheid is 5 gelijk aan de _loden gebleken is: en O.‘

verdenking fonder Standvafiigheid , is een groote ligtvaardigheid, fiet

Jef. 54.: 145. Кот. и: zo, 22. 2 Tim. 3: 14.. 1 Job. 2: 27. boo datwe

agten mogen , dat door defe Kalfs-voeten , ook de i‘wakheid en wankelbaar.

heid der menfchen voeten , fiilfwijgens aangewefen ofverweten word : want

om dat de ligt ítruikelende voet des menfchen niet foo bequaam was , om de

fiandvaitigheid der gang te vertoonen 5 fiet daarom worden hier Kalfs-voeten

aan menfchen Beenen geilen. Dat nu van defe Beenen en Voeten, ofmogelijk

van de Lichamen defer Cherubinen in ’t algemeen, gefeid word,datfe glinfter

den als glat Kooper ‚ ofals andere lefen 5 datfe Арап/сел ‘van haar[давит

als ¿loef/'end Metaal ,' fulks fehijnd ve'rflaan te moeten worden van het over

groote ligt dat’er uit het gefeide Vuur, als uit een ontfteken Oven , tegens

defe heldere en Hemelfche Dieren aangeflagen wierd ,- en in ’t befchoud

wen , als gloeijend of als gepolijfi Kooper, met fijn glams daar op af-y

iteuitende, in het Oog viel. En ofwel dit volgelijk op de befchrijving

der Voeten gefeid word ,- foo fchijndmen egter uit de faamenhang der rc— ‘

den van vers 5.‘ af, defe glands op de geheele Lichamen derjongelingen

te moeten paffen ,- gelijkwe terfiond maar twijfl‘elagtig feiden: b'n men

Vm „m fi‘ben handen waaren onder haare Vleugelen aan haare 'vier zijden, ende

Dat door

handen

hier armen

worden

vcxfìaan.

die теге hadden haare Âangefigten en haare Vlengelen. Andere lefen de

eerile woorden van dit vers, volgens ’t Hebreeuwich: En men/Men han.` i

den onder haare Vleugelen, in Vier ’vierka‘m‘ingen ‚- verí’caat de Vier zijden

des Wagens, als uit de volgende verfl‘en fal blijken 5 overdenkt in ’t voor-A

by-gaan de Raders aan vier zijden, vers 16. en den Throon of Wagen—

Zetel , vers 2 6.- met onfe Printverb'eelding vergeleken, die Iefus Syrag genoeg->

faam toeftemd 5 als hy kap. 4.9: 10. duidelijk fegd 5 Het is Баев/пе! die

een Heerlijk Gefigte fag 5 het welke hem de Heere toonde op denWagen der

Cherubini. Dus Verílaan wy dan de woorden van vers 8. als of daar ge

feid wierd 5 dat elk Dier ,‘ ’t welk hy fag aan de Vier hoeken ofzijden

des Wagens, twee menfchenarmen en twee handen onder de Vleugelen

hadde. Hoedanigen verklaaringe de Propheet ons felfs leerd kap. Io: 8.-'

feggende :— Daar werd aan de Цветёт de gelijkenis gefien van een men

fehen hand. Paffende defe foort van handen ook feer wel op de menfcheò‘

lijke werken , die hy doet als Gods Beeld. En fchijnen dele als’onder de

Vleugelen te verfchuilen, om' aan te wijfen , dat de werken die God’ door

de Engelen uitvoerd, meeítdeels onfienelijk en voor veele bedekt en om

bekend zijn. En defe Vier Dieren flonden en gingen dufdanig aan de vier

hoeken des Wagens 5 om datfe in alle de Vier gedeelten derAarde , Gods

bevel uitvoeren, en fijn Zegenpraling verfellen. Maar niet datfe aan vier

zijden der vier Aangefigten , dat is voorcn , agter en aan bei de zijden tot

elk Aangefigt ‚ twee handen onder de Vleugelen hadden , als fommige Droo‘

men , en dejoden walgelijk af-beelden : want in defen zin moeílenfe ook aan

alle zijden vier Vleugelen gehad hebben 5 daar niets van gerept word. Soo

datwe befluiten konnen5 dat, gelijkfe niet meer dan een waar menfchen

Aangefigt gehad hebben , fy ook maar twee Armen en Handen tot hun

menfchelijke' geftalte hebben gehad 5 en niet Vier-paar , of vier Koppel

armen, tot vier Monden of Aangeíigten: want de handen worden dui

delijk onder de bovenfie Vleugelen gefien; en derhalven kan het getal

van
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‚1

van die ,ook het getal der Armen bepaalen; nadien de andere twee Vleu

gelen , een ander gebruik toegefchreven worden , vers 1 I. en 23. &c. Sulks

dat dit dus ver, een makkelijke zin kan hebben: doch de volgende woor

den van dit vers 5 Ende die were hadden haare Âange/ìgten en haare Vleu

gelen; fchijnen wat duifierder te zijn 5 om‘ dat fommige de Aangefigten

doorgaans op vier ingebeelde Hoofden, doch gantfch qualijk tot de eigen

fchap defes Geligts betrekken : ja hier toe lefen andere noch de gefeide woor

den 5 En f] hadden aangeßgíen en ‘vleugelen aan ‘vier zĳden. Doch het

fal minder fwaarigheid hebben, wanneermen daar leeft , gelijk ook boven

‘ in ’t Hebreeuwfch [laat 5 In Vier vierkanten of Hoeken; í‘ulks dat de zin

is , dat yder uit de vier Dieren , gerangeerd na de vier zijden ofhoeken des

Wagens , hadden de bovengenoemde veelvuldige gelijkenis, of kennelij—

ke Hebbelijkheden der LADieren , die onfen Propheet gemeenlijk Aange—

gefigten noemd5 daar by voegende de Vleugelen, om datfe die elk Vier

hadden 5 op darmen van hen geloofde , datfe alle even eens met defe Zin-tee

kenen bekleed waaren: Want om dat het Aangeíigte ofde Gelijkenis des A

rends alleen twee Vleugelen fcheen te vereifchen , en dat’er Vier aan yder

Dier gefien worden, fier daarom wordenfe mogelijk hier noch boven het getal

der vier Gefialùaangefigten befchreven: gelijk ook daarom de twee be

nedeníle Vleugelen een andere dieníl in dit Gefigt worden toegepaíl , fier

vers 11. Soo dat alle dingen, in en aan defe Dieren gelijk waaren 5 gelijk

als Chrillus gefeid word te zijn alles in allen, Col. 3: 11. dat is niet al—

leen in den Grooten, maar ook in den Kleenen, Jer. 31: 34.. r Johan.

2: 20, 27. Verders werd’er vers 9. gefeid 5 dat Haare ‘vleugelen waaren

tyaamen gevoegd 5 d’een aan d’ander. Namelijk de Vleugelen waar mede fy

vlogen5 in hoedanigen geflalte men hier voornamelijk de _faamenvoeging

derfelve moet nemen 5 te weten, datfe faamengevoegd wierden , in haare

uitbreiding naar het toe-klappen om te vliegen.’ ’t Gene fommige pafl‘en op

de faamenvoeging der Vleugelenaande Schouderbladen , ofBoven-rogge

der Dieren 5 alhoewel dit navolgens’ het maakfel van een menfch , ofte

van een Vogel, by voorbeeld een Arend, niet eigentlijk gefproken fou

fchijnen : Ten zy dan dat ymand fou willen, dat yder benedenl’te Vleugel aan

een van de boveníte met haar beginfel gevoegd was geweeíl , als de Vrouw

aan haare Sli/ler 5 gelijk in het Hebreeuwfch Нац; fiet mede vers 23. en

Exod. 26, 3, 4.. ôcc. ‘En mifl‘chien dat de Propheet fulks aanteekend , om dat

hier vier Vleugelen gefien worden5waar van de wijfe der faamenvoeging noo

dig gefeid fcheen , om dat de Natuurelijke plaatfing der Vleugelen aan de

Dieren openbaar bekend was; ’t geen wy niet hard betwiflen willen: al

hoewel wy onfe e‘erIl—geí’celde meening uit de gantfche toefiel defes Ge

figts , voor waarfchijnelijker houden. Andere pafl‘en defe faamenvoeging,

op de aanraking van de uiterfle toppen der Vleugelen, even als de Che

rubinen van Salomon deden in den Tempel, 1 Kon. 6: 27. En die welke

Mofes op het Verfoendekfel der Arke deed maaken ‚ Exod. 25: 20. Doch

de volgende woorden, namelijk, 5] en keerdenfig niet om al: 1) gingen:

f) gingen elk een regt-uit ‘voor aangefigte henen ,‘ zijn van de Geleer

de verfeheiclentlijk verklaard 5 om dat defe fpreekwijfe der Ûmkeerz’ng,

’foo wel na alle de vertaalingen , als na de Hebreeuwfche waarheid, twee

beduidingen kan hebben: want het eene is eigentlijk Omwenden, ander:—

От heeren; het andere alleen te Rugge-gaan. Doch de laatlle woorden ,

datfe elk regt-uit voor fijn aangefigt henen gingen , leeren genoeg , darmen ’t

na de tweede beduidenis nemen moet: fiet ook vers 1 2. namelijk dat dit vier

gefpan niet wederom te fugge noch agterwaards deinsde , als andere Dieren1

we

Мое):

lijkheid en

duilierhcid

in de

fpreckwijfc

des Рю—

pheren op

gebeldcrd.

Vins xx.

Bcdcnking

over de Га

anVOC

ging dcr

Vleugelen

vers 9 .
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` Dieren.

Hochet wel plegen te doen , wanneer fy van wegen den lait des Wagens gedrukt ‚; erì

Ïcvgîmĳ‘ als agterwaards te rugge getrokken of opgehouden wierden. Sulks dat

ÎC’DÎ‘CÄJI defe altijd Voorwaards~uit den regten weg hielden, die haar betaamde te

тают“ gaan 5 en dat met een onveranderlijken zm in haaren Diení'c, fonder daar

toe gefwcept of aangeprikkeld te moeten worden. Soo dat Apollynaris de

Ьапгшзе- zin fchijnd getroffen te hebben, als hy fegd; de‘Beweging Gods is on

veranderlijk en fonderberouw; en daarom word hier fijn Voortgang fon--~

speling der afwijking na agteren , aangewefen: Want die d’Overwinnz'nge [Лиг]:

oph‘Ë‘gc— ú, [al niet aflaten, noch hem enи niet: beraawen, 1 Sam. 15: 29.Н0е

Ëî‘èï‘ëïm danig regt-uit voor haar Aangefigte te gaan, ook t’eenemaal het gevoelen

gaandcf“ wederfpreekt , van die hier Vier Aangeligten , dat is Hoofden Willen ver—

Raam hebben : want hoe konnen defe Diereneen Aangefigt na agter na vooren

Bewijs en na de beide zijden uitfiende , gehad hebben , en geleid werden , Voor haar

de“ ‘gif aangefigte benen , regt-uitgegaan te hebben г Souden de andere aangefigten

Им om foo te {preken , niet veel meer agterwaards en ter zijden haar aangeiig—

en: ЕЁ: ten gegaan hebben? Invoegen men wel liet dat hier waarlijk het Aangefigt ,’

îìnîgeiig— dat op de menfchelijke gelijkenifl‘e pail, als vers 5 . moet verfiaan worden 5

“Ига“- alswe genoegfaam verklaaren fullen in ’t volgende Io.vers. Soo dat gelijk‘

we meer gefeid hebben, de andere Aangeiigten alleen op de hebbelijke

gedaante , ontleend van de gefeide Dieren , moeten gepaít worden. Doch het

woord Gedaante, dat kap.y 10: 22. in ’t Hebreeuwí'ch MAREHEM, van

Hieronymus Geflalte of Janßen pleegd vertaald te worden , fehijnd in die

plaats noch een andere beduiding. te hebben 3 en men fou het mogelijk be-`

ter na den aart der faake , en onfe Duitfe Taal ‚door Gelaat , konnen uitdruk

ken: want als den Propheet op het einde van dit vers fegd; Haare Ge

daante, en fy мм, f] gingen yder regt-nit, voor aangeflgte benen ;

foo diendmen daar te veritaan , dat defe Chembinen door het bly en vol-“

vaardig gelaat haares aanfchijns , haar fchenen te fpoeden na vooren-toe :

waarom ook fulks niet anders als door een dubbele doening,- van voor-"

waards te gaan en egter vrolijk omfiende, in onfe Printverbeelding feheen

uitgedrukt te konnen worden. En op dat niemand uit‘het gene den Pro.‘

pheet vers I4.. en kap. I. vers 6. 10. daarvan gefeid heeft , misleid worden ‚г

of meenen fou , dat elken Cherub vier Hoofden of waare Aangefigten

hadde gehad д een voor, een agter en een te wederzijds uitfiende: daar—‚‘

om fegd hy , dat Тат“ rvoor aangefigte benen ging. En foo by aldien

fy vier Aangefigten hadden gehad, ibo fou de Propheet veel voegfaamer

gefegd hebben д S)! gingen rvoor haar: Aangefigten ‚' nadien daar veel of

verfcheide Aangefigten aan elk fouden geweefl: zijn. Doch hy en konde

dit niet feggen, nadien de Aangefigten niet te gelijk voorwaards henen

konden beweegd worden. En daarom befluiten wy , dat het Aangĳìgte ,’

in defe plaatfe de menfehen Tronie , die elk Een hadde , beduid. Doch die

in de voorgaande verfl‘en , en verfcheide plaatfen van kap._ 1. alleen Ge..

daanten, Gelĳkeniflen, Hebbelĳkheden, óf. beduiden konnen. En om

dat dit Voortgaan , aan de voorgaande reden van de faamenvoegíng der

Vleugelen gehegt word; daarom foumen veilig mogen befluiten,- dat

daar op de uitfpreiding der Vleugelen in ’t opheffen om te vliegen na

boven , gefien word : als mogelijk duidelijker vers I 1 . En fal ons defe waar-Â

neming voornamelijk ook in het volgende tiende vers van groot nut zijn ,

om dat die plaatfe wel шеей де Vier-hooflízge Cherubinen, fehijnd te be

Vm L gunfiigen 5 die wy opgenomen hebben te wederleggen. De gelijkemfle

nu ‘van haar aangefigte (fegd onfen Propheet vers 10.) waar het aange—

figt eene: neenfc/aen 5 en het aangefigt eene: Leeuw: hadden [ушел aan d@

‚ reg—
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жрет zĳde : ende ter flinker zĳden, hadden die rwere eene: Offen aangeßò

te: ook hadden die rwere геле: Äî‘end: aangejigte : Ofte gelijk als andere

qualijk lefen д Een Arends aangĳìgte rvan oo‘ven haare тете, vergeleken

met kap. Io. vers 14.. Welk woord ‘van Boven, niet in de Стопа—секс,

' noch in de belle vertaalingen gevonden word. De fwaarigheid Га! waar

lijk in defe plaats veel verminderen, wanneermen, behalven ’t geenwe

terl’cond over kap. 10: 14.. feiden д met de fraaje Hieronymus wil aanmer

ken , dat de Regter en de Sim/eer zijde , hier niet eigentlijk noch naauw—

keurig ten opfigt der Aangefigten in verfcheide plaatfcn , of zijden van

de Lichamen der Dieren , moet genomen worden 5 even als ofdaar een Men- Duin

fchen en een Leeuwen Aangefigte ter regter die viere; ende een Kalfs т“то:

Aangefigte ter flinker die viere ‚ Ste. gemeend word, namelijk , dat het eene тёща.

Aangefigt of Tr0nie ter regter, en het andere‘daar tegen over , na de flin—

ker zijde uit-fag: Maar dat daar alleen gefegd word , datfe alle een gelijke

en onderlinge Ordening van fiandplaats aan de Wagen in haare Kentee

kenen hadden 5 even gelijk de Schriftuure fegd, kap. 10. vers r4.. Eí/e een шаришь

hadde ŕuz'er aangefigten .‘ het eer/Ze «waa het aangejìgte eenes Cherub—v, ende Ёж?

het tweede aangejigt een Ìl/{enfe/Jen aangefigt, ende in het derde een Leeu— hoofdige

‘wen aangefigt, en in het rvierde een flrénds aangefiga Alwaar het eerlle,

tweede , derde en vierde Aangefigt, niet door verl'cheidendheid van een begunfiìi‘

` plaatfelijk regt lof" flinks , maar in een Ordening van Trappen naar de waar- Ее"

digheid der plaatfing befchreven word. Dit íegd Hieronymus. _En men

kan hem fulks ligtelijk toeltaan , dewijl het Eeîfie en het Tweede‘Aan e

figt, en foo voort, daar niet en wil te kennen geven, hetEerile ofTwee

de Dier , maar het Ecrite Aangefigt van elk Dier, waar van het ecrite

Aangefigte was als het aanfien van een CHERUB; dat is foo veel als het

‚Aangefigte eens Kalfs: want Снвкпв beteekend een Wидемте/едет. En

overmids dit werk eigentlijk den Offen in die tijden toequam s alfoo word

hier den naam CHERUB , billik aan een Oife of Kalf toege-eigend, niet

tegenílaande dien naam ook aan de geheele toeí’tel der Cherubinen , die de

Zege-koets des Heeren voort-trekken , gegeven word. Daar-en-boven moe

ten wy in de gefcide plaatfe in agt-nemen , dat de fpreekwijfe Ter Slm/eer en

Ter Кадет, even foo veel is, als ofde Propheet feide, Hier ofHema/aards,

en Ginds of Derwaard: , of Hier door, Daar door, namelijk dat defe

Dieren , door haar verfcheide aaniieningen , met welkfe bekleed en aan

gedaan waaren , van hier een Menfch , van daar een Leeuw, herwaards

een Kalf (welkers gedaante terfiond Cherub genoemd wierd) en derwaards

een Arend , vertoonden. Want aldus kanmen gemakkelijk verklaaren ,

dat het aangefigt des Menfchen , in defen zin, gelien wierd aan de Mond,

Handen en Beenen, benefi‘ens de geheele Hebbelijkheid des opgeregten

Lichaams 5 ’t geenfe ook gefeid worden met de benedenfl'e Vleugelen gedekt

te hebben : en looook van de overige gedaanten ‚der Dieren : gelijk de eigent

fchap van de Grond-taal fulks op meer plaatfen laat blijken. Want foo

vindenwe Genefis 13: 9. Het geheele Land 125 voor uw; fizo ¿y de regter

houd , лещ tot dejlz'nker voortgaan. Dat is , foo gy Herwaards gaat , ik [al

Derwaards trekken. En wederom Deut. 28: 14.. Soo ¿y daar ‘van metaf

'wg/een fult ter жует noch ter _fha/cer hand. Dat is, herwaards of der

waards , hier of daar, &c. Soo dat dit feet verre afwijkt van het gene

onfe Kant-teekenaars na ’t gemeen gevoelen der Godsgeleerden , op dit

tiende vers hebben aangemerkt: en defe onfe af-beelding der Cherubinen ,

verfcheeld ook veel van die, Welkmen gemeenlijk in de Bybel-printen

_verbeeld ziet 5 maar en laat nochtans niet na, van ons voor de waarfchij—

111 - ’ ne



4'34 Voon-BEREmsr-.Ls тот DE BYBELSCHE WYSHEID. IV. Bock.

nelijkíte gedaante gehouden te worden. Gelijkfe ook in dufdanigen ge‘

daante , veel beter afgeregt waaren , om fekere vier Deugden of Volmaaktò

heden te beteekenen , waar van in defe Dieren ten miniten een Schets of

kennelijk ontwerp gefien wierd; dan of haare Hoofden, die meefl: ver

' vaarlijk zijn: gelijk een Leeuw en een Arend, waaren vertoond gewor

den: dewijlmen door het Hoofd veelfinds ook gewoon is, het gantfche

Lichaam van een Dier, of Perfoon te verllaan. Dus zijn dan alleen de

Leeuwe-Maanen , en de Arends Vleugelen vertoond , en niet haare Hoof

den met wreede Muilen , noch haare Pooten met fcherpe Klaauw-nageò

len , om datfe niet om te verfcheuren waaren‘ Den Menl‘che was hier ge

heel, om dat in hem waarlijk is de Reden, de kennille, en de Liefde

der Waarheid: want in de Liefde der Waarheid, beflaat het Beeld Gods.

Doch d‘andere gedaantens zijn meer Zinnebeeldig dan waaragtig; en des—

wegen alleen noodig met een kennelijk Veld‘teeken , van haaren aart ontò

leend , in dit Gefigre te verfchijnen‘ Dus beteekend dan de Leeuwen Ma‘

ne een onverlchrokken en groot Gemocd , Prov. 2 8: 1. De gedaante van den

Oife, de Arbeidfaamheid en Geduldigheid5 en ook het puik der Offer—

handen: doch de Hoornen betcekenen Sterkte: en fchoonfe hier niet gefien

worden, foo behoorenfe nochtans tot dit Dier, waar van hier een Aan‘

ßen voorkomd 5 overdenkt Deut. 33: 17. Den Arend, is een Zinnebeeld

van de Snelheid in het vliegen 5 beduidende de verhefi‘ende kragt ‚jef.4‘0: 31 ‘

Ook is dit Dier, fcherp—fiende en feer graag en vaardig om {ряде voor Iig op te

fpeuren , waar op de Saligmaaker fpeeld , Matth. 24.: 28. alwaar onder het

doode Lichaam, de Dood van Chril’tus over al gepredikr , moet verflaan

worden‘ En in dit gevoelen vinden wy ons kragtelijk onderlleund, wan.

neer wy ’t volgende vers ter deugden overwegen; daar gc’fcid word: Ook

Vans 1“- waaren haare aangefigten en haare rulimgelen opwaards ‘verdeeld; eigent.

lijk fiaat’er , Na {шит uitgcflre/zt. Niemand moet fig verwonderen, dat

hier het Aangefigte en de Vleugelen , voor een en ’t felve genomen word:

want het woordeken Ende _, en koppeld de Vleugelen hier niet als een

ander ding aan het genoemde Aangefigte 5 maar verklaard het voorgaande,

als of daar geleid wierd; het Aangqfigte der vleugelen ,‘ of de ’vleugeIen

daar des Arends aanfien door beteekend wierd , waren dufdanig, datfe Wa.

ren uitgeĳreid na haven. En dit aandagtig overwogen zĳnde, kan niet

alleen genoegfaam openbaar maaken , het geenwe aanfionds van de faa

menvoeging der Vleugelen feiden5 maar ook dat де Aangefigten hier niet

doorgaans, waare en eigentlijke Mond-aangefigten , die wy Îrom'e ofBak..
buf/3' noemen, j te kennen geven: want by aldien men na de gemeene dwa—

figääêid linge , hier vier Tronien toelaat , en daar by toeflemd , dat den Propheet hier

„Ат fegd , dat haare Aangefigten na boven uitgefirekt waaren 5 foo fou hy waarlijk

'ocrglmdc niet met-allen leggen: want het fou feer in twijfl‘el en in ’t onfeker blijven ,

gem en' welk van de vier Aangefigten na boven uitgeflrekt waaren5 en welke daar

en tegen na beneden , en na de flinker en na de regter zijde gekeerd waaren:

ook Ifoude het opheffen van het een , het nederdalen van het andere Aan..

gefigt vait Itellen. Behalven dat’ct feer onvoegfaam fchijncl , van het Mon.

delijk aangefigt te feggen, dat het uitgeítrekt word: ’t en zy dan dat y“

mand d’een dwaling op d’ander hoopende, door Aangefigten , Hoofden

of Koppen wil verfiaan , die op haare lange halfen, elk om ’s ecrit lig

na boven firekten: gelijkmenfe tot noch toe niet befchaamd en 1s geweeít,

by-na foodanig te verbeelden. Uit welk de Overíetting , die een verdeeld—

heid der Aangefigten en Vleugelen in dit vers fchijnd te [tellen , mogelijk `

aanleiding genomen heeft. Doch laat ons van fulke uitfinnigedingen fwij

gen ,
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gen 3 daar de Propheet niet een enkel woord van gerept heeft. En het 

verwonderd ons dat de Duitfche Overfetters en fraaje Kant-teek'enaars dit niet'

geroken hebben, daarfe fulks nochtans als in de fchemering geíien fchij

nen te hebben , wanneerfe over de woorden; Ook waaren haare aange.

_[ìgten до. соейаап; . dat’er volgens de Grond-taal, als met een Voorrede
fchijnd gefeid te worden , Dit, ofSaa, waaren haare aangeßgte'n. “faalt

uit dan defe zin makkelijk volgen fal i namelijk , dat het aaníìen haarer View.

gelen daar mede fy vlogen , foodanig was; datfe Iig na boven uitgeftrekt ‚

vertoonden. En waar toe de andere twee Vleugelen gediend hebben, dat

wijit de Propheet in de volgende woorden van dit felve vers; alsh fegd:

Elle hadder tweeДятел gevoegd, aanA d’andere д. 671 twee bedekte” haare

Lie/namen. Of gelijk het fommige vertaalen: Twee vleugelen reanyde'rjïoe.

¿en te _ßzamewJ en twee bede/atea haare Lie/namen; Hier gedenkt de Pro

pheet niet alleen aan de vier Vleugelen , die hy vers 6. aan defe Dieren geilen

hadde , maar hy verklaard daarmede ook de Vleugelen , van welke hy in dit

felve vers gefeid hadde, datfe na boven uitgeůrekt , ofopgeheven waaren:

en ook mogelijk die van welk hy vers 9. gefeid had, datfe faamengevoegd

waaren , of malkander aanraakten 5 even als in den Tempel , 1 Kon. 6: 27.

op datmen in de tweede plaats niet en fou meenen , datfe alle vier haare

Vleugelen opgeheven hadden; Twee van Elk д, fegd hy , waaren uitge

ftrekt; want elk bedekte met de twee andere Vleugelen haare Lichamen.

En datfe in ’t voortgaan , ofin het voortvaren van den Wagen des Heeren ,

haare twee Vleugelen die Íom te vliegen waaren , t’elkens ophieven , Нес;

men klaar genoeg, kap. 11: 22. Doe hz'even de _Cherubinen haare Шеи е.

len op, en de Rader: tegens over hen : ende de Heerly'kheid des` Gad: [fl

raels wd: over hen van bor/en, dat. Soo dat wy uit het bedekken der

Liehamen met de twee benedenilze Vleugelen , ligtelijk ontwaar worden,

dat defe Dieren naakt en niet met Kleederen zijn bedekt geweeit: want

daarom bedekte elk fijn Lichaam met twee Vleugelen, terwijl fy gene

Kleederen hadden. Hoedanig wy ook meenen , dat de Cherubinen des

'_Iempels in het Heiligdom geweeít zijn. En dat fy egter in defe vierder

lei geítalte , van de Viervoetige Dieren genoegfaam onderfcheiden Waaren ,

fulks drukt de Heilige Schrift klaar-genoeg uit , Exod. 25. en 2 Kron. 3.

vers 13. `als mede in dit Geiìgte van Ezechiel: fprekende van regte Voe->

ten en 4Handen ,- en menfehen Aangeíîgten. De Heer Coccejus heeft hier

waarlijk een fraaje gedagte , als hy fegd 5 dat defe Dieren haare Liehamen

met Itwee Vleugelen hebben bedekt, om datfe als Zinnebeelden van de

Geloovige, geenen roem in haar felven en foeken; en datfe iig ontiien ‚ en

als fchaamen , om in de naaktheid en fwakheid haares eigen Lichaams krag

ten ‚ voor God te verfchijnen. En ofwel de Geloovige feid hy , met het herte

en d’uitf’trekking haarer Handen (die ook elders V leugelen genoemd wor'

den) Iig verheffen tot Chriltum ,~ gelijk hier de Cherubinen doen door haare

twee bovenite Vleugelen ; nochtans bedekken fy met het felve Geloove

haare Lichamen ,l gelijk de Cherubinen met diergelijke Vleugelen , haare

benede-deelen doen д tot bewijs dat de Geloovige haare eige Waardig`

heid en Wijsheid en eige Geregtigheid verloochenen. Doch aangaande’

de uititrekking des Aangeíigts na boven ,~ diendmen aan-te-merken; dat'

gelijk de Hemelfche Geelten haare hoofden niet trotfelijk verheffen, gelijk:

de menfchen gewoon zijn in aanûenelijke Bedieningen te doen; maar in

kap.

versn.

Om dat

de Cherú-i

binen naakt'

waarcn ,

bcdckkenfc

hun Lig

haam met l

twcc Vleu

gelen.

Die Enge

len verhef

fen 6g niet

uit trots

de doeningen daar in fy. meerder tot God genaken , ook meer en meer ming?"

vernederd zijn , op datfe God Ееге geven; alfoo verheft fig ook de Ker- тыс в;

ke en alle haare Ledematen , eendragtelijk tot den Throon , om Chriftus ¿leningen

lii zY haaren
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haaren Koning een woonplaats te bereiden. Sommige Uitleggers meenen

ook, datfe door defe uitíh‘ekking haarer Vleugelen , hun Aangefigten ne—

drig overfchaduwden , op dat haare Oogen van dit Goddelijk voorwerp,

niet {lerker bel’traald wierden , als het aangefigt van een dienl’tbare Geeft

met Vleugelen bedekt , toegelaaten is te verdraagen. Soo datfe de Heer.

lijkheid des Heeren alleen op feker bepaald Gefigt-punt hebben mogen aan

fchouwen 5 fchoon datfe ten opfigt derfelver waardigheid, wel begeerig waa..

ren daar dieper in te fien: waar op den Apoi’tel fchijnd te fpelen , 1 Petr.

I: 12. En alhoewel Jef. 6: 2. en Apoc. 4.: 8. Ses Vleugelen aan de Se—

raphinen toegefchreven worden; foo meenen egter veel Geleerden, dat

daar ook de Armen , na een meer gewoone fpreekwijfe der Heilige Schrift,

Vleugelen genoemd worden ; en met defelchijnd het, datfe aldaar haare

i aangefigten dekten 5 waar van breeder in de vergelijking van dit Gefigte.

VERS XU» Ende j] gingen elk een regt-nit fvoor aangefigte benen : waar (явит de

весы- Gee/ŕ war от te gaan, gingen ау en keerden fig niet от аШе gingen,

rubincn _ Hier fchijnd de Propheet andermaal te verhaalen ’t geen hy vers 9. {tuk

Ë’c‘f‘äî‘t'ïn‘ wijfe, namelijk van den regten gang geleid had: met byvoeging van de

Gods Geeft kragt des Geeltes, die defe Dieren van den Opperften Voerman ingedrukt
I wierd , en haar voort-dreef; en haar verl’trekte voor een Geef'fel-fweep en

Toom , от haar egter als een oorfaak haarer beweging te doen voort.

gaan , te vliegen, ofte [lille te houden en te ruilen, foo als de Geeft wil

de. Want de beweging der Kerke is van den Heiligen Geeft, die haar

leid en befluurd. En hoedanig door dit haar regt-uit gaan , blijkt, datfe

maar een waaragtig Aangefîgte hadden, is boven aangewefen. Doch hoe

szsxur. het hier te verfiaan zy , datfe Sig niet Omen-keerden alsf]gingen, dat fal

aanl‘tonds uit vers 14.. blijken. Ende aangaande de gelykenu der Dieren,

‚Ещё/ш haare gedaante wat al: brandende Koelen de: naar: , al: de gedaante der

мышей Fakkclen: dat jèl‘ve (Vuur) gingfleeds tuff/:ren die Dieren: ende bet ‘vnur

Ёж: hadde een glands, en uit het ‘vuur quam een Blixem ’vaort. Voor welke

‘ woorden, Dat fi’l’ve (Vuur) gingfleeds ИШЬ/деп die Dieren; andere ver.

taalen, Dit Ge/i'gte liep been en weder in ’t midden der Dieren. Wat en

hoedaníg dit Vuur in dit Gefigte te verfiaan zy , fcbijnd defelve Prophcct

nader te verklaaren, wanneer hy kap. 10: 7. l‘egd 5 Doe ßak een Cherub

‘ hand uit 'van гит/деп de Chem/aim, tot het waar dat Maße/Jen de

Cherubini шлаг, ói: Waar uit wy befluiten, dat den Propheet in dit

OfdePro- Gefigt, ook een brandenden Oven of glimmend Kool-vuur , als op een

phecthict Altaar, ontwaar geworden is; welk Vuur fig uitfpreidende, de Cheru

op birns ontvlamde 5 foo dat de Lugt met een vlammige glands als van den

een Haard- Blixem vervuld wierd: vertoonende als fommige meenen , den Brand der

fiîë‘r’f _ Goddelijke VVrake, waar van de Engelen, fuelle en fchrikkelijke Uit.

:im hcËË. voerders fouden zijn, Pfal. 18:9. en 14.4.: 6. Src. daar brandende Koolen,

Gods flrafi’en beteekenen. Doch andere willen ’t voor een beteekenis van

den Reuk-altaar nemen ; en in een volmaakter zin, Chrifii Ofi‘erhande

aan het Kruis. Gelijk’er ook geen fraaje Godsgeleerde ontbreken , die dit

op ’t Vuur des Heiligen Geefls рапса ‚ welke in de Kerke van Chrífius

woond; genoegfaam aangewefen door de vuurige Tangen verfchenen op

den Pinxterdag, Afitor. 2: 3. als het welke de Kerke 10u maaken bran

dende van Liefde en Yver, en glinfierende door het W'Oord 'der Waar

heid, en alle Chrifielijke Deugden. En op defen grondflag wil d’Heer

Coccejus , dat den Blixem , die uit dit Vuur voort-quam , niet alleen beduid

heeft, de Klaarblijklijkheid der Kerke en het Koningrijk van Chriflusin

de Weereld, maar ook den Schrik, die na de Openbaringe desKoning—

rijks
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rijks volgen fou; even gelijk de menfchen , den Blixem fiende , ontl‘teld en

fchrikkig worden; van David Pfal. 1 8: 15. en 97:4.. levendig afgefchilderd.

En in defe brandende geílalte fegd de Propheet ‚ dat De Dieren liepen, en VERS xiv.

keerden weder а]: де gedaante von een Blixem. Doch men moet met mee—

nen, dat hier een andere Taal gevoerd word , ofte dat defe woorden een

tegenitellinge beduiden van het gene hy te vooren vers 9. gefeid had; S)’

keerdenfig met-Om als 1) gingen. Want fulks beteekend ‚ alswe aanlìonds Ватт

feiden, niet anders, als niet te rugge deinfen, of agterwaards van den En

arbeid wijken , moede of mat worden , &c. en dat navolgens de tweede hcr‘wnrds

beteekenis des woords. Doch in defe meeninge word het verflaan naden

cerlten zin; namelijk herwaards en derwaards gaan , wenden en fwenken ФЕВ

onder een feer fnelle beweging na het believen van den Toorn—Voerder.

Want wanneer hy defelve los ot'ruim gaf, gingen (у voort; maar wanneer warb“

hyfe opkorte , fionden fy Pril: en wanneer hy fwenkte, wierden l‘y elders l@ @gewiß

henen gewend, fonder vertragen en altijd even gewillig, om datde (ЮЛ ‚113:;

des Goddelijken Wagen-menners in haar was, en niet vermoeid kan wor- с" “где"

den lijn voornemen uit-te‘voeren: gelijk [elaias legd kap. 4.o: 28—3 r. bn Ì'êîî‘ám‘

‘weet ¿y ’t niet? en heilt ¿y ’t niet gehoord, dat de Eeuwige God de Hee- n

re, де Schepper der einde der Aarden noch moede, noob mat en word?

Daar en и geen doorgrondinge rUanßjn ‘veîfland. ngeeft den moeden людt,

en bly ruermeemgfuuldzgd de jŕerkte dien, die (geen kragten heeft. De jonge

jutten moede en mot worden, en de jongelingen folien gewzflelgjk rvollen ,‘

maar die den Heere ’uer’wagten, fidlen de kragt "vernieuwen ‚‘ [y fiellen op

'voren met тему/т, gelĳk de Arenden: fiìllen loopen en met moede

worden; j] [шел wandelen en niet тяги/отдел. Waarom de Chaldeefche

Verklaarder ook van dele Dieren fegd; fy wierden door de Geeft Gods,

als met een Toom , dan hier , dan daar henen gewend; alles verrigtende

met gelijke Eendragt, gelijkfe door eenen Geelt wierden genoopt. Waar

ontrent Apollynaris meend4 klaarder te fpreken , als hy fegd; dat den Pro—

pheet daarom tweemaal herhaald, S] wierden niet Omgekeerd ,‘ op dat

hy fou te` kennen geven, dat de Engelen alle dingen fonder arbeid en

gantfeh ligtvoerig , en fekerlijk met vrugt uitvoeren: en datfe niet en zijn ge—

lijk de menfchen , welke moede gemaakt zijnde, wederkeeren fonder

voordeel. En dit fegd de Propheet ,doendeEngelen foo gefwind , Al: de

fi‘hittering fvon een Blixem,‘ niet anders, als ofhet te weinig was geweefi, haar

even te vooren , GloejendeKoolen en Brandende Lampengenoemd te hebben.

En nademaal dit met alleen dikmaal in dit eeríte kapit-tel , maar ook meer

werf in het tiende herhaald word ; foo hebben d’Uitleggers reden meenen

te vinden , om verfcheide betragtingen daar over te maken. Wat mag’er

nieuws agter {leken fegd Villalpandus , dat de Cherubim niet te rugge kee—

ren, wanneer den Voerman voortgaat ? Waarlijk fcer veel : want onder ’t gene

wy konden bybrengen fegd hy , word daar door beveiligd , des Wagen

berijders onwrikbaar voornemen, om de Joodfche Synagoge eenmaal te

verlaaten , en tot de Kerk van fijn Nieuw Tellament over te gaan. Of

foo wy dit tot de Chrifielijke Zedeleere willen overbrengen , foo fullen

wy in de noefie loop der Cherubim , een uitgedrukte af-beelding des

Chriitelijken levens vinden; daar in de Loopbane der Godfaligheid , niet

anders voorkomd, als een Reife des Wandelaars, en Vreemdelmgfchaps ,

die te Lande en te Water, en door veel gevaaren, beproefd 1n Vegt

fchoolen en Worfielperken , een goeden firijd te ítrijden hebben; waar

op den Apoílel l‘peeld 2 Kor. 5: 6, 8. en 1 Kor. 9: 24.. Phil. 3: 12, 13. ver—

geleken met het gene Hebr. r-r: 13. van de Geloovige Vaders gefeid то? ‚

‚ lii 3 ie



4.38 Voon-Bsnnmsnr-.s тот DE BYBELscHE Штанги). 1V. Boek.

VERS XV'.

kap. 1:16.

_Bedenking

hoe dcfc

Rad; ren

van maak—

fcl waaren.

De twill:

van defc

Radars

достает:

Syrac ver—

elfcncl.

kap.49:i 0.

‚Dat dit

Wage-ra

duszijn

gewcellz.

die de Belofte niet verkregen hebbende, nochtans defelve in den Gelooì

ve van verre geilen hebben; foekende als fwervende en om-loopende

Vreemdelingen, na een Vaderland, namelijk na het Hemelfche Canaan 5

waar ‘toe haare Nakomelingen het Land Canaan , als een Pand en voor@

beeld befeten hebben , tot op de verfchijninge van den Meflias 5 waar van

den Propheet hier het voorlpel fijner uitvoeringen fag. Men fou het ook

op de geduurige beweging der Kerke konnen palTen , die nu in de Weerel‘d

geen foodanigen vafie plaats meer en heeft, als eertijds onder lfrael in Ca;

naan: en waar defe is, daar poogdfe fig aan alle zijden uit te breiden van

het Ooí’ten na het Wellen, Matth. 24.: 27. Wy hebben boven van een

Wagen in dit Gefigte beginnen te reppen , laat ons defelve allengskens

nader uitvinden; En hier in fal ons den Propheet niet verlegen laaten,‘

wanneer wy fijne befchrijvinge der Raderen fullen overwogen hebben. En..

de fegd hy vers 15. als ik де Dieren fag, fiet ß@ шт daar een Rad op

der derden by a'ie Dieren, naar de weraange/zgten des/elven. Het is te

verwonderen fegd Villalpandus, dat dit Rad loo grooten moeite aan de

Uitleggers gemaakt heeft, in het onderfoeken van derfelver Fatfoen en

Maakí‘el‘. Gelijk’er ook verfcheide meeningen over zijn: want fommi e

hebben gewild , dat het een over alle zijden ‚ Bolle ofKlootfe rondheid heeft

gehad 5 gelijk het fommige ook foo in haare Boeken affchilderen. Ande:

re meenen het heeft uit een Kruis-kring , of bpheer-agtige gedaante be-`

fiaan; ongetwijfeld haar gevoelen vefiendeop de woorden van ’t volgende

vers: Ende haar таит! was alsoft waare een Rad in een Rad. Siet ook

kap. lo; lo. En na die meening heeft het ook d’Heer Coccejus op het

voorhoofd van fijn Uitleggingen over defen Propheet, laaten af-beelden";

daar in hem veele waaren voorgegaan. Gelijk dan onfe Duitfche Kant

teekenaars feggen , dat elk Rad tweevoudig was , zijnde het eene in het ander

over-dwers foodaníg ingevoegd, datfe door haar zijden een doorlugtige Kloot

vertoonden, op datfe van de Engelen na de vier Winden derAarde fouden

konnen omgerold werden; nu na de een dan na d’andere Oort: dit is haar

gevoelen. Doch waar toe al dit beflag en defe nieuwe bedenking , daar

den Propheet felfs en noch een goed verklaarder daar nevens, ons korter en

naarder aan de waarfchijnelijkheid brengen kan? Voorwaar het fchijnd dat

Jefus Syrach defe twiû-faake voorons heeft willen opnemen te ver-eifenen ,

foo wanneer hy met klaare woorden, alle de gefeide Droomen verydeld;

feggende: Едва/ж] is ’t die een Heerlĳk Gĳzgte fa ‚ het welke de Heere

hem toonde op den Wagen der Cherubini. Waar uit wy op het alderwaar

fchijnelijkít mogen beíluiten; dat foo by-aldien Ezechiel eenen Wagen

gefien heeft, dat dan ook de Raders dien hy beíchrijft , de ware gell-alte

van Wagen-Kaders hebben gehad; en datíe niet Kloots—gewijfe verdubà

beld zijn geweeí’t , als de bovengemelde Mannen meenen: want anders

kon het niet welvoegfaam een Wagen genoemd worden, dewijl’er ook

nooit foodanigen foort of maakfel van Raderen kan zijn , of tot een Wagen

konnen gepalt worden. Gelijk ons ook noch hier in de Taalkundigers by

fpringen, en feggen 5 dat de beduiding van het woord OPHAN , met welk

defe Kaders OPHANIM genoemd worden, geenfinds paft op een Bol—ron

de, mar t’eenemaal op gebruikelijke Wagen-Raderen. Gelijk het felve

woord elders meer in defen eigen zin genomen word: fiet Exod. 14.: 25.

1_ Kon. 7: 30. En derhalven worden by onfen Propheet geen Kruis—krin

gen verílaan , die als Hoepel-fpherend’een in d’ander, over—dwers gevoegd

waren. En alhoewel de laatere joden en de meeí’te Chriítenen agter hen ,

tot defe meening vervallen zijn , foo is ’t ondertull‘chen- ‚feker , dat de 03

e
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de Hebreen , van beter vel-Rand geweePc zijn in haare uitlegging over deò

. Ie MERKABAH , dat is, den Wagen ‘van Едет/01. Als mede Hierony

mus, die van Vil‘lalpandus daar over feer geprefen word. Ook verklaard de

Propheet hem felven genoeg ‚ wanneer hy hier vers 16. en kap. 10: 9. de Ra

deren Vier in getal noemd , als die tot den Wagen , opwelke den Heere reed ,’

en tot het getal der Dieren , feer wel pafl‘en. En dit niet ook~dat in den Text

van defe kaderen Паж, Hebbende тег Âangefigten ,‘ namelijk hebbende

ook alle vier hare Gedaante , ofna de vier Oorden, Aangefigten 3 ofte als in de

Grond-text Raat.- Aan de «шутник haarer flangcfigten. Dar is aan de

vier plaatfen daar de Dieren waaren. Hoedanigen uitleg hy kap. 10: 9. met de—

fe woorden leerd; Vier Rader: ‘waeren by de С/эет/л'т, een Rad fwd/f by

eiken Cherub. Doch het gene verder opmerkelijk en tot waarfchijnelijkbe—

wijs van de Wage—wielie Forme defer Raderen gefeid word, is dit 3 dat

den Propheet kap. 10: 13. betuigd gehoord tehebben, datfe Elk тигр]

пе Oefen genoemd wierden ‚’‚ GALGAL. ’t Gene fommige Om—drajend‚an

dere [ИЛ vcrtaalen; als of daar geroepen wierd, O Wiel. Те vooren

had de Propheet de Raderen OPHANIM genoemd, en de Hebreen mee-`

nen dat dit ook een naam der Engelen is ; even gelijk Снышшм en SE

irAPHiM : ’t genedan eenigfinds fou fchijnen over-een te komen met het gene _

de Propheet iegd , Een (reeß de: Levens (ofzieligc—Geei'r) waar in de Rade— MPJ: .

ren. En foo {у een levende of zielige-Geeft hadden 5 ‘foo fchijnen Гу ook ËÌÉÎO'ÎIÜÎ; g

verl‘tandelijke Selfsllandigheden geweefi‘ te zijn, even gelijk de CHERU

BIM waaren. Waarom eenige haar niet onder de minflze rang der Engelen

willen gefleld hebben, nadien fy Gode hier feer na—by zijn , en de Che—

rubinen volgen, gelijk de Propheet ook fegd 5 Als diegingenfòogingen de;

jè op lmar‚‘vz'er zĳden. Indienmen dan met Dionyfius de ecrite Orden

der Engelen , uit SERAPHIM , Сннкрвлм en THROONEN í’teld д en dat de

OPHAN IM den Throon Gods voort—trekken , doch defelve geenfinds uit-en

maaken 3 foo falmen haar onder de tweede Orden der Engelen moeten tel-`

len , namelijk onder de Vorflendommen , Март en [fragten : welke Paulus Epil» 3j Ю.

ор het Grieks Ananas , dat is Voîflendommen genoemd heeft ; by de He- С° ‚1.15.

breen OPHANIM. Doch voor ARCHANGEL , word gemeenlijk een Over—

Pte der Engelen genomen , hoedanig eenen Michaël is , liet 1 Thefl‘. 4.: 16.

en Juda: vers 9. En hierom moet het niemand vreemd dunken , dat de; "

fe Kaderen met de fchim van een menfchen-Tronie aan haar Ars-kokers of

Naven , en met Vleugeldjes aan de Rader-fpeeken, in onfe arf-bedding gefien

worden: want fulks diend alleen om de onfienelijke Geeft der Dieren , die

in de Raderen was , oogfienelijk uit te drukken. Oude en Nieuwe Uit- Wade

leggers hebben ook ’t een en ’t ander over de beduidenis van defe Raders ЁЁЁЁЁ“

aangeteekend. Origenes brengdfe tot defe VVeereld , die veel verandering en gc „n

rollmgen onderworpen is , met welk wy onder defelve , ineen geduurige om- gîg‘rîäig‘

loop zijn. De Chaldeefche Verklaarder pail die op de Kring des jaars , шьёт

en den omloop der Geeften , tot agtervolging haarer voorforge voor de

menfcben. Doch dat van de Raders gefeid word, datfe waaren op de Aarde, Vers rs#

beduid meenen fommige , datfe beneden de Dieren fionden op den Aardbo- ‘

dem 5 maar de Dieren met Vleugelen onderi’teund, en raakten met haare voet—

planten de Aarde niet. Andere hebben de vier Raderen voor Vier Blafoe

nen of Veld—teekenen der Kerke genomen, namelijk als vier Merk-tee-`

kenen van haaren VerlofTer; om dat het betamelijk fcheen , dat de Bruid

roem droeg over de Overwinningen des Bruidegoms; fig verheugende in

den Beuit welke hy verkregen hadde in haar te Verlofl‘en : gelijk van

Chrii’cus gefeid word, Pfal. 68; 19. Gy zy'd apgevaren in de hoogtĳ/3%

С f
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hebt de Сет/стужи: gevangen gevoerd , думы ga'v engenomen (om uitte

deelen) onder de men/¿hen Kinderen. En defe Giften aan de Kerke , kan—

Devi“ men met defe vier voordeelen ligtelijk bepaalen: namelijk de L/Íannenzz'ng

Radcrcnop tat Kinderen de: Geloofs. De Vrymaaking ‘van de fi'huld derЛиф? .- Пеп—

de op de Borgtogt van Jefus Chriílu-s. Het Heilige Prlejlerdom, of een

dc'wa“ verkregen Volk te zijn. En de Eerfimìs‘ ‘van ’t Koningry'k der Hemden.

ÏÈ‘ÉÊËÌÎÈ ’t Genere voorcn fchaduwagtig onder de Verlolling llraels en ’t Innemen

van ’t Land Canaan is afgebeeld geworden : fpelende alfoo onder defe Dieren ,

als de voornaamlle uit alle foort van Sehepfelen. De Menfch als dragen

de Gods Beeld. De Leeuw als de Koning en fchrik der Dieren. Het Kalf

of den Oife als het nuttiglle foo in fijn Dienft-gebruik als in de uitgelefe Of..

ferhanden. En den Arend als de fnel-fiende en hoogvliegenfte onder de

Vogelen; die daarom ook gefeid worden, fuel en als een Blixem verga—

derd te fullen worden , daar het doode Lichaam , namelijk Chrifli kofielijke

Dood , fou bekend gemaakt worden , in fijne toekoml’te tot de Kerke : gelijk

de Saligmaaker foo fpreekt, Matth. 24.: 28. ontleend uit de Spreuke van

Job 39: 33. En was de eerlle Zegening Ifraels hier in gelegen, dat fy

waaren Gods Eigendom , door aanneming van een í’tuks-wijfe mededeelinge

der Godheid , door Teekenen en Wonderen , en ’t Prophetifche Woord‘dat

hun toebetrouwd is geworden , om dieper dan andere in den Raad Gods

in-te-fien: ’t geen hier door den Arend kan beteekend zijn. Het tweede

Voorregt Ifraels was de eige en vrye Republijk ‚ vertoond door het Men

fchelijk Aangefigt: en het derde was het Levitifche Priel’terdom, bedie

nende de Ofl‘erhanden; waar van het Kalf een Zinnebeeld kan zijn. Ge.

lijk dan ook ten laatílcn de Ifraclitifehe Regeering . door een Leeuw als

uit de Stamme Juda, beteekend is.- Alle hoedanige dingen de-Kerke van

Chril’tus onder het Nieuwe Tefiament , op een veel doorlugtiger wijfe

toebehooren. Nu gaat onfen Propheet de hoedanigheid defer Raders na'.`

Vm ш. der befehrijven д feggende: De gedaante der Raderen en derfil‘ver maak

_ _ fel wat al: de тише 'van een Tur/wir. In de Grond-text ilaat, Als de

души ‚‘Thmfis. Gelijk ook in het tiende kapittel vers 9. waar voor Hie

koisof ronymus volgens Aquila, een Студит vertaald heeft: doch Symachus

äìïfìgfâ' neemd’er een Hyacint/J voor , dat Coccejus hier, enin’t Hoogelied kap.5; 14„

‘ Sardanig/ŕeen vertaald. Het_woord THARS I s dat hier, en Dan. 1 о: 6. en elders

meer ‚voor een Edelgefieente vertaaldword , is ook een eigen naam des Soons

javan, de Soon van _]aphet , welk een Soon van Noach was, Gencfis ю. zijnde

waarfchijnelijk den oorfprong der Ciliciers, na wien ‘Ïharfis de Hoofdfladt

van Cilicien genoemd fehijnd, daar Paulus van geboortig was ‚Aâ‘or. 22: 3.

van ouds een vermaarde Koop—plaats, Ezech. 2 7: 12. en leer wel gelegen aan

de Zee. Na welke het daarom jonas gemunt had , als hy vanJapha vlugtc

voor des Heeren roepinge , kap. 1: 3. En hierom meend Villalpandus dat

THARSIS hier de groote of Middellandfche Zee beduid: als van welke

de Schepen Thmßs genoemd worden. Hoedanige in vergelijking gefeid

word, dat Jofaphat maakte om na het Goud—brengende Land van Indien

te varen, ’t welk de Heilige Schrift aldaar OPHIRnoemd: fiet I Kon. 22.

vers 4.9. met 1 Kon. 9: 28. en kap. 10. vers п. vergeleken. En nadien de

Zee een Groenagtig Blaauwe verwe fchijnd te hebben , fooword dit woord

overgebragt , om daar door een Zeewater-kleurige Steen te beduidenzge.

lijk mogelijk onder anderen eenen dufdanigen Steen Tharfis ofTurkois , in

de Borl’t-lap van Aaron geordineerd word te fetten, Exod. 28: 20. 500

was dan dit het fienelijk Koleur der Raderen , die onfen Propheet fcgd;

datfe Alle тег eenderlez' gelĳkenis hadden. Doch dat andere hier een Wit—

heid
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heid met Roodheid gemengd, aan toefchrijven , konnenwe geenfinds in;

fchikken. Indien ons nu noch indagtig is, watwe foo even van de ver-1

keerde af-beeldingen en meeningen deler Raderen gefeid en bewefen hebben;

namelijk datfe alleen een vlakke Wagen—wielfe Kring aan haare Velgen ‚ en

niet een Klootfe ronde hebben gehad; foo moetenwe ons hier vermaand

houden , dat den Prodplìeet niets nieuws noch ongehoord voortbrengd’,

als hy fegd ; Haare ge aanie en haar maakfi’l wal ‚, al: aft name een Rad

in ’t midden 'van een Rad : op datwe ons daar uit, yts nieuws verfierende ‚

ons felven en een ander bedriegen : want den Propheet befchrijft hier mogelijk

een Wiel ofRad des Wagens , in welkers midden een Nave ofAs—koker was ;

uit wiens ronde Buik ofKlos , de Rader-Speeken ofSporten tot in de Wiel;

banden of Velgen gingen. Welken Na’ue in ’t midden van yder NViel-band ‚

men fou mogen denken , dat den Propheet noemd , Een Rad midden in het

Rad ,' om dat aan defl‘elfs rond-lichaam deWiel-banden ofgrooteKringen der

Raders,door middel van de Speeken ‚daar om henen gingen en Vall gehouden

Wierden ‚ en te gelijkin haaren omloop , bewogen wierden; beteekenendeals‘

fommige meenen , dat de Tijd af-hangd van den Tijd. En_van dit gevoelen

fchijnd ook Villalpandus eerilmaal geweefl: te zijn; doch hyisdaar na van

finnen veranderd , en meend ; dat defe Raderen uit kap. 10: 1o. beter

konnen verklaard worden, alsw’e lefen; En aangaande haare gedaanten,

die 'were hadden eenerlei Злу/атм : gelijk al: offe waaren вещее/2, een

Rad in het midden ‘van een Rad. Want iegd hy , door defelpreekwijfe ,

Een Rad al.“ in het midden ‘van een Rad, (gepal’t op devoorgaande woor

den) meen ik ‚ darmen verfiaan moet; dat de Raderen foo in Form en Ver—

we , als in overmaten groote , malkander foo naauwkeurig gelijk waaren , dat

het fcheen als of het eene Rad uit het andere ‚ en na defl‘elfs Fatfoen gemaakt

was; dat is alsmen feid , gelijk als offe in eeneìVorm gegoten waren; en

derhalven datfe niet en waaren na de gemeene wijfe der Wagen-raders , daar

veelfinds de voorfie kleinder dan de agterl’te zijn; uit noodfaak der li ter

beweging, die hier geen plaats vond, om dat defelve Geeft der Dieren

in defe kaderen was, en gingen waar de Dieren gingen; welke door den

Geef: des Voermans voortgedreven wierden; vergelijkt vers zo. en 2 1. все;

En defe verklaaring meenen wy dat groot ligt aan de Raders van ’t eerl’te

kapittel toebrengen kan, by aldien ymand metden voorigen uitleg niet

voldaan en meende te zijn. En fchijnd het dat de Propheet defe Raders ,

met wat veel woorden heeft poogen af‘te-fchilderen,om dat hy mogelijk door

groote vreefe van dit glinfierend Gefigt‚de uiterí’te verbeelding en í'chaduwen

der dingen die vertoond wierden , niet net genoeg en heeft konnen na-oogen.

"t Gene ook al in den beginne van hem fchijnd beleden te zijn , als hy t’el

kens fegd 5 Als, E‘venjòa , Gelĳk als hebbende degelĳkenis ‚ dra.- Ofte als

_Villalpandus fegd5 dat gelijk Ezechiel op het aanlien der Figuuren en

Gefialten gade floeg; hy van veele dingen niet alte naauwkeurig heeft

_konnen fien wat het was; en derhalven dat hy het ook foo in ’t onfeker

in gefchrifre opgefield heeft. En blijkt dit eenigfind‘s uit het tiende kapittel ‚

daar hy in defen meerder verligt fcheen te zijn; doe eerPt verfiond en ont

waar wierd , dat defe Dieren , CHERUBIM‘ waaren. Invoegen hem dat twee‘

de Gefigt tot een verklaaring van het eerfie diende. Want fegd hy , het

waaren vdeßelfue Aangefigten die ik by de R‘i‘viere Chehar gifien hadde ,

Nieuwe

uitleg over

dc woor

den , ccn

Rad mid

den in ecn

Rad.

Waarom

defe Radc

rcn van de

Propheet

foo naauw"

keurig be 

fchrcven

worden.

Ezcch.

10:' zo.

vers' 22. En А]: f)‘ (namelĳk de vier Raderen) gingen, j) gingen op ha- Ушхш.

re ‘vier zĳden, 1)" en keerden fig niet om aler gingen. Andere lefen meer

na de Hebreeuwfche fpreek—Wijfe; 5} gingen gaande door ‘vier deelen.

En verfiaan daar door niet on-eigen , dat de vier Kaders door een fnelle

Kkk be.~
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beweging voortgedreven wierden aan de vier boeken of zijden des Wa

gens. Want defe verdubbeling des werk-woords met het deel-woord, pleegd’

doorgaans in de Heilige Schrift , een heftigheid der herts-togt , of de

doeningen des werk-woords te beduiden : gelijk by voorbeeld Píàl. I 26: 6.

Sy gingengaande ende weenden , Ú'. Maar f] filllen komende komen. Dat

is, legd‘ Villalpandusuit 5 fy gingen met langfaame fchi'eden doen fy ver.r

huifden na B‘abylonien 5 тащу l‘ullen vrolijk en huppelende wederkecrcn

in haar Vaderland. Hier hebben de deel—woorden fegd hy ‚ де bediiiding des

Werk-woords grooter gemaakt, namelijk de herts-togt der droefheid in"

den eenen ‚ en de blijdl’chap in den anderem En dewijl defe regeûrijdig'

zijn ,‚ foo ontfpringd ook uit defelve eenen. rcgt-ílrijdigen zin. ’t- Geen’

dan ook verder door de volgende woorden des Prophetenverklaard word‘,

als hy fegd 5 Sy en keerden _lig niet om alfl‘e gingen. Behalven dat den zin

van defe woorden klaar is, in ’t geen wy over vers 12. hebben aange.

merkt 5 namelijk , dat de Raders niet agterwaards en gingen, gelijk dikmaa—ls

den Offen , en by gevolg de Wagen-raders pleegd te gebeuren. Ofte het fou

konnen bedenkelijk gehouden werden , ofmogelijk niet de zin defe is 5 dat of“

fchoon de Raders alle de deelen’ van \Vagen-raders hadden , namelijk haare

Naven, Speeken , en Velgen of Wiel-banden , {у egter om geen As en

draaiden of kting- wijs rond’om liepen , gelijk de Wage—raderen gewoon

Zijn 5 maar еще even‘ als de Dieren zijn voortgegaan. Gelijk mogelijk

daarom beneden vers zo. en. zi.. gelegd word, ‘Dat de Gee/Í der :Dieren

in de Rader: waa'. Gelijk het mede opmerkelijk is tot beveiliging van ’t

gene dus ver van de Aangefigten— der Dieren gefeidis, d‘atwe kapittel- Io.

vers i 1. lefen 5. dat de Raderen voorwaards uitgingen , Wшhenen штоф:

der Dieren uit-fag. Dit zijn klaare woorden voor onsgevoelen‘; alhoewel опь

fe Duitfehe Kant-teekenaars ‚ uit haarvoorige grondflag over kap. 1. vers ro.

geleid, onfes agtens alte net verklaai'end 5 Een dert/zer hoefden; daar fy‘te‘

vooren noch maar Vier aangejìgten, dat zijn Tronien’gevonden hadden;

doch die wy haar ook laaten— verantwoorden, tegen ’t geen‘we hiervooren‘

alreede aangemerkt hebben. Gelijk’er ook geen ontbreken ‚die hetUit-jim

des hoefds in defe plaatfe, op het voorítc aanfien der Raderen, willen

gepaíl hebben 5 als die alle te gelijk, fonder aarfelen defelve weg gingen.

Nu waaren defe Raders ook feer groot van Kring of Omtrek , gelijk de

Propheet vers 1 8. fegd 5 Haare Velgen (in ’t Hebreeuwf'chRuggen ‚‚ verfiaat

Wiel—banden) waarenfoo hooge, daĳè ‘vreefleljlz waeren; en haare Velgen

waaien ‘vol Oogen rond’on| aan die ‘vier Raderen. Te kennen gevende,

dat defe Raders niet alleenvan wegen haar feldfaam koleur, maar- ook van‘we

gen haare groote, dikte en. hoogte , verfchri’kkelijk om aan-te-fien waaren:

hoedanige Kaders hier waarlijk pañïenI en betamelijk fehijnen', aan de groot.

heid van den ‘vVagen , tot de hoogde des Viergefpans , en de pragt des Ko

ninglijkem Zege-koets 5 en tot deGoddelijke waardigheid des Voermans 5 na

melijk , die den Propheet in menfehen gedaante op de gelijkenis des Throons

fag zitten vers 26. En waren defe Kaders na de buiten zijde dei Wiel-banden ,

Vol Oogen ‚' gel‘ij kwe in onk Printverbeeldinge duidelijk genoeg aangewefen

fien. Sonderdatwe nochtans durven bepaalen‘ , ofhier waare Oogen , ofwel

ke en hoedanige Oogen, den Propheet hier mag gefien hebben 5 en offe niet

liever on-eigentlijk en flegts by gelijkenis moeten genomen worden? Doch

hbz-:11, wanneer wy op de aanduid'end’e beteekenis letten , die de God'sgeleerde ge.

Pfal. 33:18.

jet. 16:17.

Zach. 3: 9.

en kap. 4.

vers xo.

meenlijk daar aantoepaíl‘en -‚ namelijk, datfe fien op де Voorfienigheid Gods,

die alle dingen op de Aarde Не: en regeerd: (Wantfijne Oogen doorloopen

de тайм Aarde а 2 Kroll- 16: 9.) Soo foumenfe voor waare menfchen

Oogen
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Oogen mogen opnemen5 alhoewel ons de Taalkundígers leeren , dat het

Grond-woord N GA]! N , e'igentlíjk het Oog 'van een Dier beteekend: Waar

over Villalpandus defe bedenkelijkheid genomen heeft : nademaal fegd hy ‚

dat in het Oog, de Glands en de feer aangename vermengingen der Ver

wen, door de {lr-¿linge des ligts ontfangen en aan de Sinnen verfraan wer—

den, foo word fulks hier tot de Ooge felfs overgedragen, om de ver‘

fcheide gliní’rermgen der gefiene Verwen, die tot het binnenfie van het

Oog des Befchouwers zijn komen in te loopen, daar door aan te duiden.

En dat het hier foo moet genomen worden, í‘ulks bewijít hy uit Rabbi

Mofes de Egiptenaar, daar hy fegd 5 dat door het Ooge hier verftaan

word, de verfcheidentheid der blinkende Verwen: hoedanig in dien fel

ven zin van het Manna Num. 1 I: 7. gefeid word 5 ‚Уди Ooge (dat is , ’t glan

fig aanfien fijner Verwe) ‘waa’ al: Krĳial. Alwaar Hieronymus (eer fraai heeft

overgefet , «илишт ‘ver’we als Bdel/ion , ofals onfe lefen , Bedalab ,‘ om dat

de Verwen door de Ooge gefien worden. Waar uitwe dan niet onvoeg.

faam met Villalpandus mogen befluiten 5 dat defe Verwen, die Oogen ge.

noemd worden, met die der l’aauwefieerten, van feer na-by konnen gelijk ge

weeít zijn 5 als dewelke met haare vermengde fchikking, door_m1ddel van

het ligt , een vermaakelijke befehouwing geven. Komende dit ook feer wel

over—een , met de Zee-blaauwe Verwe der Raderen. Gelijkwe ook vande

dingen , in welke vereifcht word , datfe gepolijíterd , blinkende ofglandfig

zijn , gewoon zijn te {eggen , wanneer fulks daaraan ontbreekt 5 Het ding

en heeftgeen Oog ,‘ dat is , ’t heeft geen Glands , geen aanfien, geen bekoorlijk—

heid Sec. En alhoewel hier alleen van Oogen aan de Raderen gerept word, foo

vindmen die nogtans volgens’t gemeen gevoelen‚ook aan de Cherubinen toe

gepaû , kap, _1o: 12. daar oníe Overfetterslefen 5 Haargang/¿he nynu (of

vleefch) ende haare ruggen , en haare handen 5 en haare 'vleugelen ,’ mitsgaders

de Raderen, waaren ‘vol Oogen rond’om ,' die 'were hadden haare Raderen.

Doch dewijl men twijffeld of in dit vers alleen van de Raders , ofvan de

Cherubinenpfvan beide te gelijk gefproken word5 diendmen aan eenig waar

fchijnelijk gevoelen, ten miníten gehoor te geven. Dus houdmendandat:

d_efe reden veel meer op de Cherubinen , dan op de Raderen pafl‘en 5 de

wijl die geen Vleefch, noch Ruggen, noch Vleugelen noch Handen hebben ,

noch ook van hen, geen Raderen konnen gefeid worden te hebben. Doch

het gener verder van gefeid word 5 namelijk datfe Val Oogen waaren , dac

kan op beidein fekere zin, welvoegfaam en toepaíTelijk gehouden worden:

want aan de Wiel-banden en Speeken , flonkerden, als een meenigte'van

' uitgegraveerde Sterren: En het geheele Lichaam der Cherubinen was met

diergelijke gliní’rerende Ligten ioodanig geborduurd, dat niet alleen het

Uitfpanfel en de Wagen—koets , maar ook dit Vier—gefpan , een uitgedrukt

Beeld des Sterren-Hemels was 5 verkondigende de Heerlijkheid en Eere

Gods: gelijk van de Hemelen gefeid word , Pfalm 19: 2. daarwe niet langer

op í’taan mogen. Gelijkwe ook niet raadfaam vonden defe Lichamen met wa

re Oogen in onfe af-beelding te bezaajen ‚ terwijlfe mogelijk maar on’eigent‘

lijk dienen verílaan te zijn 5 doch in ’t midden des Uitfpanfels , vertoonende

den geí’ternden Hemel , is fulks om ’t gefeide in agr-genomen. Áls nu de Die

ren gingen, gingen de Raderen b)’ hen: ende al: de Dieren rvan der Лаг.

de opgeheven wierden, wierden de Raderen opgeheven. Even gelijk kap.

10: 16. en feer klaar kap. II: 22. Te kennen gevende, de vaardige ge

hoorfaamheid der Raders in allerlei wijfe van beweginge. Ofte miflchien

heeft dit willen aanwjifen , dat alle de rollingen en beurtverwifl‘elingen die

in het Koningrijk van Chriítus , namelijk in fijn Kerke , geilen louden

~ Kkk zu wor
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worden, volgens Gods voorbefchikking, door den dienf’t der Engelen

uitgevoerd {ouden worden , Sec. of fchoon die voor ons alfoo onbegrij

pelijk zijn, als defe Raderen voortgaan door defelve’Geeít der Dieren ,‘

die fig om hooge ophieven door het flaan en roejen van haare Vleuge

lcn , kap. 10: 15" Waar op de Chaldeefche Verklaarder aanteekend ,dat

de bepaalingen des Jaars even als defe Raderen , niet door toeval, noch

ydel , noch fonder de voorfienigheid der Goddelijke beítuuring _en kragt ,

worden omgewenteld: En een ander Geleerd Man voegd’er toe‘, dat de

bewegingen’ en beurten der veranderlijke dingen, ten aaníien van den

fraat der Kerke , niet by Avontuur gefchieden.- En gelijk defe Raderen fagĳ

jes en [сет gemakkelijk gedreven wierden, wanneer de Cherubim voort

gingen, alioo volgd ook de Gemeente Gods ligtvoerig de Leeraars, die

in ’t Koningrijk der Hemelen wel onderwefen zijn , en in haaren dienfl:

gewillig voorloopen, na de vermaaning van den Apollel, I Petr. 5: 2.

Weidei de Kudde God: die onder uw is, hebbende ojo/igt (daar over) niet

uit bedwang, maar gewilliglĳk: noob als heerfehappye voerende over het

Eîfdeel (des Heeren) maar al: voorbeelden der [índde geworden zĳnde.

Dat is , haar niet drijvende met fweepen noch dreigementen , maar noodigen..

de en lokkende door befcheidentheid en een goed voorbeeld. En fchijnd

de Propheet dit feldfaam en gehoorfaam voortgaan defer Raderen , nader

vens xx. in ’t volgende vers , door een verdubbelde herhaaling te verklaaren; alhoe

wel de Text-woorden verfcheidentlijk vertaald worden: doch onfe lefen ;

Waar .benen de Gee/í waar om te gaan, gingen f} ,° waar benen de Gee/ŕ

wae om te gaan en de Raderen wierden tegen: over hen opgeheven .‘ want
de Geĳi der Dieren waa in de Raderen. Daar mogelijk de gemeene La-

tijnfche vertaaling wat klaarder gelefen heeft, alíTe field: Waar де Gee/f

benen ging, daar benen wierden te gelĳk met de gaande Geef;l ook de Ra.

der: opgeheven , en volgden hem: want daar we! een Geeji‘ de: Leven: in

де Raders. Doch de Lxx hebben voor Gee/í, WOLKE gelefen; feggen.

de: Waar benen de Wol/¿e ging. En op dat de Propheet ons van defe ge

чтит. lijke voortgang , ten vollen onderrigten mogte , laat hy in het 2 I. vers noch

vergelijkt niet af daar aan te gedenken 5 feggende: Al: die gingen , gingen defè, en.

kayjouy. de al: die ßonden , flondenf)’: ende al: die van der Aarden opgeheven

wierden, wierden de Raderen tegen over hen opgeheven: want de Gee/ŕ

der Dieren waa' in de Raderen. Over welke woorden de Chaldeefche Ver—

klaarder niet on-aardíg aanteekend; dat dit gefchiede, op dat de magt

des genen die op den Wagen zat, welke door defe Wolke beduid word,

Walker getoond wierde. Als waarom daar gefeid word, de Geeft volgde waar he

gjg’d‘ä nen de Wolke , dat is, den Zittenden wilde: want fy wierden gedreven

Dicrenin na den wille des Konings. Voorwaar fegd Polychronius , hier word een

‘Ïì‘dmn voortreffelijke Ordening der fienelijke dingen en der Tijden voorgeíteld ,

dewelke de Geboden Gods even foo gehoorfaamen als offe verílandelijke

finnen hadden: want alfoo word ook van de Zee gefcid , datfe haare pa

len in agt neemd, en die geenfinds en overtreed. ’Iheodoretus gevoeld,

dat wanneer hier gefeid word, dat’er een Geefl: des Levens in defe Ra

deren was, dat daar door de onfienelijke Ordening der Throonen, aan

de bevatting der reden voorgehouden word: even als of de beweging dei:

Raderen , vrywillig en fonder bedwang was: want de Dieren en waren

niet vail: gemaakt aan den Difl‘el-boom’, nochte aan een Jok; doch daar

ging een NVolke voor ,en een harde Rooker van een Noorden Wind volg

de 5 dus liep de Goddelijke Wagen van felfs, de Dieren gingen voor-uit

en de Raders wierden vanfelfs beweegd: dit fegd dien Oud-vader. Villal

pandus
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pandus voegd’er uit Apollynaris by i dat dit Gefigte vertoonde, dat de En

gelen Gode onderdanig zijn, als een Wagen die‘vrywillig onder fijnen

Heere loopt , fonder Toom of Breidel: Ja dat Godt rijd ofvaard boven en

over alle Hemelfche Schepfelen,en dat hy fonder geruis en Ilrafheid heerfcht'.

Want door den dienů der Engelen word foo wel den Omloop der Hemel

Kringen voortgerold , als de geileldheid der Tijden vervuld. En op dat nio

mand en fou meenen , fegd de Chaldeefche Verklaarder, dat de gemee.’

ne fwier der dingen , van de Engelen felfs af-hangd; daarom fag Ezechiel ‚

dat wanneer de (fedi ging, de Dieren д dat zijn de Cherubini _, alsdoen ook _

gingen. Van welk voortgaan en opheffen der Vleugelen en Radcren, de

Bropheet ook een voorval verhaald, kap. :lo: 19. finde de Cherubini hie

’uen haare ‘vleugelen op , en rverhiefuen haar van de „Лиде от hooge voor

mĳne Oogen , als f)’ uitgingen ; en de Raderen waaren tegen: over hen. En elk

eenfiend aan де Deure der Oofl—poorte ‚ ‘van het Him’ des Heeren _, en de Heer

lĳk/oeid de: God: [fidel: ww ‘van дот/т o‘ver hen. Mogelijk tot een Voorbe

duidfel , dat Godt haalt eens het Huisjakobs verlaaten , en de Waare Gods

dienil onder de Heidenen doen verhuifen fonde , vergelijkt kap. 9: 3. En al.’

'hoewel Coccejus in fijn verklaaring over defe Raderen , hier van eenigfinds

fchijnd te verfchillen 5 foo wil hy nochtans het voornaamile van dit ge

feg , eigentlijk op de Engelen gepall hebben , uit Hebr. I: I4.. Doch die

beide met de Raderen , door de Geel): bewogen worden. Wantop dat wy

regt de beduidenis van vers 15. tot 21. fouden verfiaan feid hy , diendä

men de Raderen op te nemen voor yts dat tot de Kerke behoord; daar‘

en—boven datmenfe redelijk of verfiandig en met defelve Geeíl der Che

rubim begaafd , en beide tot defen Wagen behoorendeverflîaat 5 doch foo ‚'

dat de Dieren zijn als de dienfibare Zuilen des Thr'oons , ' aan wien de Ra

deren onderworpen fchijnen‘ ’t Gene mogelijk niet anders beduid, dan de‘

onderwerping der Kerke voortijds onder ’t Oude Teíìament den Magten

op den Stoel van Mofes : gelijk ook felfs Chrifius defelve onderworpen is ge

шеей, wanneer hem Godt voor een weinig tijd minder emaakt had dan

de Engelen , van Wegen het lijden des doods, Pfal. 8: 6. gelijkden Apo

fiel dat verklaard Hebr. 2. 7, 9. Doch na fijn Verhoogíng zijn de Enge—

len en de Magten hem felfs onderworpen geworden, en is gefield tot een

Hoofd der Kerke, als te fien is 1 Petr. 3: 22. Eph. 1: 21-23. Арос. 19.

vers Io. En daarom iffet geen wonder dat den Propheet fegd , dat de

Raderen te gelijkmet de Dieren voortgingen. En nadien het woord GEEST, W1? Не!

van wegen de veelvuldige gelijkheid, daar in verfcheide dingen met de Ĳ“

oorfpronkelijke beduidenis fchijnen over-een te Remmen , verfcheidentlijk “Шексп

in de Heilige Schrift gebruikt word ,foo moetmen hier in ’t voorby-gaan aan- “c” gwn’

merken , dat nadien die benaaming voortkomd van ’t werk-woord RAVACH,

Ademen ‚ Bla/èn ‚ namelijk met een beroering en bewe ing Uitblafin ,‘ dat

dan den naam RUACH , een GEEST , Blafing en Lei/enigen Adem ‚, te ken

nen geeft; namelijk die daar is in denNeufe eenes’Diers: gelijk het Genefis ’

2: 7. van den menfche foo genomen Word; als’er Praat: God hadde inflj

nen Nenfe een Adem de: Le'vensgeblafi’n. Enjob 2 7: 3. fegd; Soo lange al: r Kon-17‘

mĳnen Adem in ni] [а] zĳn, en het geblaas Gods z'n mĳnen Neufi. Nu

dewijl defe Beroering en Uit-ademing een uitwerkfel en aanwijfer is van ‘

feker verborgen hoedanigheid die in het Lichaam ofde Natuur verfchuild ,

en die noch vleefch noch been kan toegefchreven worden, en egter door

haar beginfel der ademing en des levens! de Leden van ons Lichaam be—

weegd , fiet daarom werd ook de Geefl dikmaal genomen voor de Ziele:

waar op mogelijk Pfalm 104; 29. gefien word: Нее/иду haaren gee/l ’weg,

k з ‘ f!
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jj' {ler‘ven en heeren weder tot haaren/lof. Alwaar onfe Vertaalers voor GEE sT,

Adem gelefen hebben. Vergeleken met Pfalm 78: 39. с1ааг onfe Wind voor

Geefl: gefield hebben. En foo word het ook overgebragt om alleen het

Dierige of gevoelige leven te beteekenen: als waar opmen meend dat de

platte fiet, job 12: 10. In wiens hand de ziele is rvan al dat leefd. En

de de gee/i ‘van alle Шеф/9 де: menfe/Jen. Doch meenen onfe Uitleggers ,

dat daar door de Geefl ‘van alle Шеф/э ‚ de redelijke ziele verflaan word 3 ver

gelijkende dat met Num. 16: 22. daar Godt, een Godi der Gee/len alle:

ш. ‚m. “zilte/eb genoemd word , en veel andere plaatfen. Еп willen de Тaalkun—

digers dat wanneer het gefield word met den name CHAJAH , foo word het

Luc-s: 55’ gînomen voor een levendigen Adem: als Genefis 6: 17. Om alle Шеф/э

or in een gee/l des leven: is, ‘van onder den Hemel te rueî‘der’ven. V er

vus”. _geleken met kapit. 7: 22. 1п de vierde plaats beteekend het ook een

Hmm* Kragt, een Werking en vermogen dat het vleefch beroerd, ’t geen fom
tijds het Hert of het Gemoed en ook wel lde Couragie beduid: alsjofua

2: п. Älr w] het hoorden ’verfmold ons Hefte in ons. Ziet mede kap. 5: r.

Deum-1s. en 7: 5. en de woorden, 1 Sam. 30: 12. Sy'n Сеф quam weder en by

wierd туш/ад Hier na word het woord GEEST, ook overgebragt tot

allerhande geweld en kragt , der onfienelijke Natuure; als namelijk voor

een Wind, Genefis 8: 1. God деде een Wind (eigentlijk GEEST) over de

aarde doorgaan. Pfal. 14.7: 18. H] doetfijn Wind waa/en_, en de wate—

ren ‘vloejen daar benen. Eigentlijk i’taat’er, Hy doet fĳn geĳi blafen. En

Johan. 3: 8. De geefi Иле/2 waar-benen h)’ wil, до. Еп Pfalm 104; 4,.

word het voor de Engelen genomen: Н)! maaktfijn Engelen Gee/ien, of

Winden, van wegen .haare шьем in ’t gehoorfaamen , en onwederfiaan—

bare uitvoeringen; ’t geen den Apofiel Hebr. 1: 7. op de Engelen en niet

op de Winden gepait heeft. Ten laatfien word het ook genomen voor

den Heiligen Geeí’t , de derde Beilaanelijkheid in ’t eeníg Goddelijk We.

fen: als Genefis 1: 2. Ende de Geeß God: fweefde op de wateren. Dat is,

koefierde de Wateren, op dat hy haar een kragt mede-deelde, om voort

Job 26:13. te Teelen. Alfoo ook by Job, Door бес]! heeft h)’ de Hemelen ’ver

eierd, (ж. Uit alle welke fpelingen en fpreekwijfen wy , om wederom

tot het Gefigt ‘van onfen Propheet te komen, befluiten mogen, dat in

Ешь-1. ons laatí’t aangehaalde 21. vers, het woord GEEST, in tweederlei zin ge

"M" bruikt word: namelijk in het eerfie deel des vers, voor een Kragt en on—

_ gel'tuimígheid en magt des Overílen; datis voor den Heiligen Geĳf. Maan

Wathet in ’t tweede deel, voor een Levendige Blafing, en Ziele des Levens:

ggfsfm gelijk wy in de derde beduiding gefeid hebben, daar door de Raders be.

de geleide quaam gemaakt wierden , om de invloejingen en beweging van de hooge:

P'aî‘r’: Ь" kragt te konnen ontfangen , wanneer die door alle de Leden des Lichaams

пенсий. . _ . .

Uitgefiort wierd. Doch genoeg van de gefialte der Vier Dieren en de

Vier Raders: wy willen den Propheet verder na-ílappen , die verszz. tot

vmxm. andere dingen overgaat, feggende: Ende over de hoofden der Dieren,

П“ шт де gelĳkenis eene: Uitßianßlr, gelĳk de ‘verwe 'van het штифте:

Krĳial.‘ ‘van boven af haare hoofden uitgeĳreid. Voor UITSPANSEL
Íkap-10H» diendmen hier een Uitbreiding of uitgefpannen Verwelffel , als het Uit.

fpanfel des Waters te nemen, in hoedanigen beteekenis het felve Grond

woord RACHIAGH genomen word, Genefis 1: 6. Daar fj' een Uitflîanfi’l

warmen in ’t midden der Wateren. Beteekenende een uit—rekking of dun-maaking

ĳît‘r'ĳ'ü der \Vater-wolken, die in ’t begin te faamen met dien algemeen Bajaard

«engin des Gefcheps vermengd waaren , en welke God door fijn bevel van de gro

m°“'— ve Aardfche deelen en benede-water dede affcheiden, namelijk het Op.

per
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per of Logt-water van het Onder of Aardrijks-water, te weten de “101

ken die tot haare bevogtiging en ondermaanfe Kring behooren: alfoo Dat’er

een feheidz'nge wat taf/then het [Vater ander het (щами ; т tußehen

het Water dat bor/en het падшим is, Genefis 1: 7. 't Geen de vermaar

de Oudvaders , Bafilius , Auguihnus en Ambrofius met veelandere , foo ver

klaaren 5 darmen het Uitfpanfel voor de Logt , en de Wateren voor de ÑVol- ›

ken nemen moet. En derhalven beíluiten wy dat den Propheet van boven o

ver de hoofden der Dieren , na welke haare opperite Vleugelen uitgeitrekt

waaren, vers 2 3. een Uitfpanfel der Logt gefien heeft; dat van Ooge,

dat is van Verwe, geheel doorfchijnende en glinfterende was als Krntal.

Gelijkwe vooren hebben aangewefen , dat het aanfien der Verwe ofКати“ ,

dikmaal het Овёс genoemd word, om datmen de gedaanten der Verwen

daar mede fret. Doch dat onfen Propheet hier by voegd ,„ dat dit Uit

fpanfel was van aaníien , АИ de ‘verwe 'van Юта/дуде Kre/tal, ofte als

een Vreeßelgjk Ts, gelijk het woord KERACH veelmaal voor Ys geno

men word; fulks en fal ons geen wonder doen , alsmen aanmerkt , hoe

danig defe geůremde Logt, het zy wy die nemen voor een bevroren Wa

ter, of doorfchijnig Kriilal’, ontvlamd en aangefteken heeft gefchenen,

door dat Vuur dat binnen de Wolke omvangen was , vers 4.. en alle die

Blixem-ßraalen , die wy in de voorige verllen verklaard hebben: hoeda

nigen Hemelfchen Uitfpanfel waarlijk een verfchrikkelijk aanfien aan den

befchouwer moet verooriaakt hebben. En fchijnen de Overfetters hier

Kre/tal gefteld te hebben, om de gelijkheid die het felve met het Ys

heeft; als zijnde dit als een bevroren heldere Geeft-Vogt die in de klippige

Bergen tot een Steen verhard zijnde, íijn voorige helderheid noch be

houd. En dat dit Uitfpanfel niet en is geweeit de gemeene Logt des He

mels, in den beginne van Godt gefehapen , Geneiis 1: 7. maar eene by

fondere vertooninge , blijkt daar uit , dat den Propheet hier fpreekt van

een gelijkenis des felven Uitfpanfels; en by gevolg eene vertooning van

een laake die niet en was, foo alife fcheen , noch ook daar na foo niet in

wefen bleef. Ten zy in haar beduiding , namelijk wanneermen met Coc

cejus door dit Uitfpanfel verßaat , de Geeiten der volmaakte Regtveerdi

ge, die in den Raat der Gelukfaligheid zijn , en Gode leven in den He

meL Onder dit Шиши/ё! , fe d hy verder, waeren haare @leugelen regt

op _, de een aan d’andere . yder gadder twee , die herrewaards haare Licha

тт bede/aten; en yder hadder twee , diefe derwaards bedekte”. Welke

woorden uit het gene wy te Vooren aangaande het opwaards heffen en fa

menvoegen der twee Vl'eugelen, en het bedekken der Lichamen , met.

de twee andere Vleugelen, over het negende en elfde vers gefeid heb

ben , foo wel konnen verklaard werden , datwe hier onfes agtens , daaraan

niets toe te voegen hebben. En men mag defe'faamenvoeging en_verheñìng

der Vleugelen , als mede het bedekken der Lichamen- , ook ioodanig in они:

Printverbeel'ding waargenomen fren. Gelijk mede fommige Godsgeleerde

over het opiteken der Vleugelen. na defen Hemel ofUitipanfel , feggen 5

dat het beduid de begeerte, en het verlangen der {trijdende Kerke , wel

kers grootlle poogingen tot de Hemelfche wooningen zijn. Doch dat’er

ook gefeid word, dat de Dieren de Vleugelen neder-lieten; namelijk

Hocdanig

dit Urt

fpanfcl by

den Pro

Rhcer ge

hen is.

Wat vrees

lijk Kriilal

hier wil te

kennen ge

ven.

VERS XXIIL

vergelijkt

hier weder

vcrs 9. cn

lr.

wanneer fy ilille itonden , fulks kan feet welvoegfaam betoonen , datalfoo -

den Hemelmet lijnen Throon te gelijk af-klimd , en de Kerke te mets nader

komd. Want de Kerke fomtijds een ruit-plaatfe hier op Aarden krijgende ,

foo trekt fy door haare Gebeden , het Hemelfche Ierufalem na de Aarde. En

aangaande de beweging defer Dieren felfs , daar van word ons in ’t vol.

gen



4.4.8 Voon-Brnrmsrns тот DE BYBELscrm Wi’snram. 1V. Bock.

*ERS XXIV

Verge‘ijk:

hier mede

kap. lo: 5.

gende 24.. vers, een goede verklaaring gedaan: Ende als fygingen,b00r‘

e ik een gemis bearer ’vleiigden, als het дети fvan ’veele Wateren, als

de jiemme des Vílmagtigen. Als de fier/2me eene: geroep: 5 als het gedeim

eenes Heii‘legers.‘ ali-ß' ßonden lieten f] haare ‘vleugeIen neder. Waar in

de Propheet te verflaan fchíjnd te geven , dat hy aan de Cherubim een

tweederlei beweging waargenomen heeft: want eerí’t verklaard hy, dat

haar vliegen, gelijk is geWeel’r, aan het vliegen der V0gelen; en daarna

dat haar gaan , even was als het gaan der Dieren; doch datfe fulks beide feet

дампа en met een fchrikkelijk gedruis deden: ‘Vant wanneer Гу haar van

de Aarde ophieven fegd hy , foo maakten Гу door het flaan haarder Vleu

gelen een fchrikkelijk geraas en gekraak, even gelijk het gebulder der rol-‘

lende Zee-baaren aan de Oevers willen; of als den firoom van een fnelaf

loopende Rieviere , tegen een hooge Kei-fieen aangekletf’c wordende, pleegd

te doen. Ofte ook wel foo , als het gebrul der Wolken pleegd gehoord

’ te worden 5 wanneer den Almagtigen Godt op het hevigfie Donderd en

AI’i`al.19:}.

Speling op

het gedruis

der Enge—

lcn in haare

beweging.

Blixemd: Want dit noenìd hy Defiemme Gods; volgens ’t gene in den

29. Pfalm Praat : :Dejŕemme des Heeren is 012 де Wateren, де Gad;L der

Eeren Donderd. 13e/femme des Heeren is met krĳgt , deflemme des Hee

ren is met Heerlijkheid. Deflemme des Heeren breekt de Cederen; ja де

flemme des Heeren [vree/zt de (iederen Libanons. Gelijk hierom ook du ge“

luid , tweederlei beteekenis van de uitleggers gegeven word; namelijk

eerfi, dat de Oordeelen Gods, dien hy tegens de Goddeloofe uitvoerd

door de Engelen , verfchrikkelijk zijn: en daar na ook de geduurige ver‘

blijding en toejuiching der Goddelijke Majefieit. Alhoewel hier miflclìien

doorgaans gefpeeld word, op de verfchijninge en het neder komen Gods op

Sinai, Exod. 19. Daar de voorbereiding fijner komíle tot het Volk met

het geluid van Donder en Blixem en fwaare Wolken , en klank der Bafiii

nen gehoord wierd 5 foo dat het Volk Ifrael verfchrikte, om dat deHee

ren neder-quam onder Rook en Vuur en Aardbeving. Daar wy dan ook

vers 19. fien , dat het geluit der Bafuine op het hevigite klonk, wanneer

Godt nu met een fagter fiemme,‘ en niet door den Donder noch verfchrik“

kelijk geluit tot Mofe fprak. Gelijk mede het vrolijk juichen en gefchal..

maaken dikmaal een Teeken was van de aankomíle Gods in het Leger

Ifraels; namelijk van de Arke des Verbonds, het fienelijk Teeken van

Gods tegenwoordigheid onder Ifrael, 1 Sam. 3: 4., ç. W’ant foo word

het felfs van de Philifiijnen verklaard, wanneer fy vers 6, 7. het gejuich

Ifra‘els vernemende, feiden 5 Godi is in ’t Legergekomen. ‘Op welke twee

derlei verfchijning, Pfalm 68. gefpeeld word. Gelijk mede Pfalm 89: 16.

het Volk Salig gelproken word , die het geklank der toejuiching kend , en op

meenigte‘ plaatfen 5 in ’t Tweede Deel van de Republijk der Hebreen , met

'veele blijken aangewefen. En werd navolgens defe verklaaring van de

Ezcch. r.

vers 1.4.

Chaldeeí’che uitlegger toegeí’remd 5 dat de fiemme der Vleugelen die E

zechiel hoorde, een blijde toejuichíng der Engelen te kennen gaf. Doch

het voortgaan der Cherubim, namelijk wanneer fy onderfieund waaren

van haare voetplanten , verwekte door het geruis der fchi‘agende Vleu—

gelen , een getier als de beroering of het geroep veeles Volks. Gelijk het

woord HÀMĲLLÀH’, hier en Ier. 1 I: 16. een gefuis van mompelend Volk

beteekend. Waarom het de Lxx Overfetters ,‘ een Ster/eme der Дател

[Pre/rende, vertaald hebben. Ten laatflen vergelijkt de Propheet dit ge—

ruifch, niet on-eigentlijk tot de faak , by het Gedeim 'van een Heirlegei‘;

nadien dit Vier‘gefpan na veeler meening een Zinnebeeld is van ’t Heir

leger Gods. Ofte ,alswe meermaalvermaand hebben ‚. van de Kerke, waar

van
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van hier na. En dat dit geluid der Vleugelen niet altijd gehoord wierd, ‘I

blijkt uit de laatí’te woorden van dit, en van het volgende 25.vers ; daar "m xx“

gefeid word: Als f)’ ft'anden/òa lieten f)’ haare vleugelen neder. Ende daar Wadi.“

‚gefilmde eene flenzrne 'van aa’ven het (Да/шила}, het welke boven haare imp_îml.

hoofden war, лир ßonden, (ende) haare ‘vlengelen nedergelaaten hadden.

’t Gene in maniere van een verklaaring der voorgaande agterfte woorden;

by andere, aldus gelefen word: Want ‘wanneer de flemme gefilmde over

het [Приди]?! dat boven haar hoofd wdr, fooßonden f) en lieten haare

ищет neder. Even als of daar geleid wierd 5 dat, wanneer de Godde- тайме

lijke Wagen-menner , een Teeken gaf dat fy {ouden fiil-fiaan, foo lieten ggljf‘gî;

{у haare Vleugelen neder en ruilen. Sy en gaven niet altijd een geluid van ten te исп-5

lig door hun vliegen , fegd de Chaldeefche verklaarder, maar 1y fionden “mgm

ook {lil д om te kennen te geven , dat fy den Lofen Prijs Gods , met behoor

lijke Eerbied uit-fpraaken , en daar toe ophielden met een Heilige vreefe;

terwijl Гу beide die dingen deden, met liefde en verlangen. Soo dat Theo“

dóretus niet vreemd en oordeeld , wanneer hy dit op de gehoorfaamheid

der onfienelijke Magten pall; waar ‚in haar de Kerke navolgd: ja met

haar faamen-fpand , Apoc. 5: 8, 9. Waar op ook in den 103. Pfalm ge- Pßimio;.

fien word i als David fegd: Laa‘vet den Heere/zjne Engelen ‚Ĳ leragtige hel- “"5 1°

den diefy'n waard doet , .gehoorfaamende'bdeßemmeffjnes woords. En derhal

ven moet fig hier niemand verwonderen , dat wy dele Cherubim in ons Tafe- Wurm

reel, met een vrolijk aangefigt vertoonen; keerende met een volvaardige blijd-y :F Ohm}.

fchap, hare Oogen en Handen,onder een Eerbiedige opheflìnge,na den genen e

die op den Koninglijken Throon zit. Gelijk hier ook gantfch niet tegen bœldinlgk

en ища ‚ ’t gene wy foo aanllonds uit de gedagten van d’Heer Coccejus heb— ЁЁЁЁОЁЁЬ:

ben bygebragt. Wy noemen defe Zetel, onbefehreumd een TH'K0’0N’ ‚— om ЬСП- _ ‘

dat den Propheet ons foo voorgaat , in ’t volgende vers. Ende boven het Uit‘ папки.“

ßanjêl _, het wel/u war ba’ven haare hoofden _, was degelĳkenis eene:Тkraan:,I Y

als de gedaante eener Saphyrßeens. Vergeleken met kap. 1o: 1;. Boven dra—2:0";

in het Uitfpanfel, datwe terllond van vreeffelijk Kriflal fagen д was een Godsby

Koninglijke Throon van uítfiekende fchoone glands, namelijk als Saphyr- Îîfhylĳgfi

{leen , welke van een fchoon-doorlugtig Hemels-blaauwe Verwe is. Doch woîcl.

dat onfe Kant-teekenaars daar over uit Plinius , of mogelijk eenig gemeen

erf-gerugt , aanteekenen , dat de Saphyr-í’teenen met Goude {lipjes glínfie

ren д daar in fchijnen {у milleidz— want niet de waare Saphyren hebben

Goud in , maar word wel in andere veel geringer foorten van BlaauWe Steen

gevonden : als namelijk in de Lapo? Laznli en diergelijke , die niet onder de

Juweelen of koí’telijke Gefleenten konnen gerekend worden. Defelve ge

ven, gebrand zijnde, een fchoone en kol’relijke Blaauwe Verwe,diemen

Oltremarin ‚ ofOver—zee-blaauw noemd : Mogelijk om datfe het koleur van

Water en Lugt, in fchoonheid fchijnd te tarten. Gelijk dan verder de fchoon-`

heid derJongelingen by den Saphyr—f’teen en andere reine Steenen vergeleken

word , in de Klaagliederen , kap. 4.; 7. Haare nitgelefen/le waaren reiner

dan Sneeuw, fj’ waaren „fitter dan Melk: j] waaren Rooder fvan lichaam

dan Robynen, gladder dan een Бар/дуг. Eigentlijk fiaat’er; HaareЛгу

ding wdr al: Aap/oye”. Datis foo gaaf en glandfig van aangefigt en lig

haam , als offe uit een Saphyr gefneden en glat geflepen waaren. En op

dat den Ptopheet ons de waardigheid des Konings mogt te kennen geven ,’

fegd hy niet flegts heen , dat hy eenen Throon fag , lmaar de Gelijkenis van

een Throon uit Saphyr-í‘teenen ; op dat hy ons door het aanprijfen van

defen Steen, een Denk-beeld, indrukken fou , van een alderkoílelijkfien’

Throon. Theodoretus heeft hier over een wonder-fraaje gedagte gehad ,

‘ L 11 wan
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wanneer hy fegd 5 Dat door defe gedaante vertoond is, de Onfienelijke en

niet de Sienelijke Natuure der Godheid: want al is het dat de Wolken en

de duiílerniffe rond’om hem zijn , en dat hy de duiílerniíl‘e fchíjnd verkooren

'Hongd te hebben om verborgen te woonen 5 foo woond Godt nochtans waarlijk in

een Ontoeganglijk Ligt: doch om dat wy hem van wegen de hoogdra—ì

çnnochmns Vende Trap des glinllerenden Ligts, niet en konnen Исп , noch tot hem

ЩЁДЁЁЗГЬ genaken , foo is fijn Ontoeganglijk Ligt , ten aanfien van ons fwak vermogen

Ligt ° in de befchouwing , ons als Duilternifle 5 gelijk eener van teer gefigt ‚ in den

w°°“d‘ helderen Sonne—iehijn , foo blind als een Molis. Doch laat ons bellen , wie

en Welk-eenen , den Propheet op defen Goddelijken Throon fag: want

_ daar van {preekt hy op ’t einde van dit aangehaalde vers, met dele woor‘

den: Ende op de gelĳkenis des Throons, war de дну/«еще, als de ge.

kap. топ. daante eenes твид/деп, daar boven op zĳnde. Evenals of hy feide; my

docht, of het fcheen my toe, dat ik de gefialte van een Menfch ofKo—

ning fag , die op den Throon zat, welke op den Wagen was. Want dat

Dat God Godt meermaal in de Heilige Schrift gefeid Word te Vaaren , of op een

dikmaal als Wagen te Rijden , en daar op felfs als den Wagen-menner of Voerman voor‘

ä'âc‘xîgä; komd; ’daar van fiet Deut. 33: 26. Godt die op den Hemel ‘vaard tot uwe

взывай hulpe. Op ’t Hebreeuwfchfiaat eigentlijk , Voerman; dat is, dieop den

'°°‘k°“‘d‘ Wagen des Hemels vaard. En Pfalm 68: 34.. Dien die daar rĳd in den He

mel der Hemelen. Dat is, die op den Wa en des Hemels rijd en omge—

voerd word. Siet ook vers 18, 19. God: адепт zĳn twee millioen tien

duijènd de duifinden verdubbeld, до. Dat is fijn Wagen word gedreven

van ontelbare Engelen 5 en de Heere is tuíl‘chen haar, en rijd boven haar,

komende in Sinai, en blijft in ’t Heiligdom. En Habak. 3. vers 8. na

fommige overfettingen: Gy die op uwe Paarden rĳd, uwen Wagen met

‘vieren , i: behoudenifle. En duidelijk genoeg tot onfe reden, Pfalm 104..'

vers 3, 4.. Die ‘van de WolkenfijnWagen maakt; die op де rvleugelen de: „finds

wandeld , (ж. Sier mede Pfal. I 8: 1 1. Godt ‘voer op eenen Cherub, ende vloog; ’

ja h)‘ 'vloogfizellĳk op de ‘vleugelen de:Winde. En alhoewel Defen Wagen

rijder kap. I о: 1 . dufdanig niet genoemd en word 5 foo fchijnd den Propheet

daar nochtans te reppen van den genen die op defen Throon verfcheen , om

in geheugen te brengen ’t gene hy op ’t einde van kap. 1 . gefeid hadde gefien

te hebben. En het is feer opmerkelijk dat den Propheet alle het gene hy

fag, niet en noemd met fekere en eige naamen 5 maar t’clkens fegd 5 Het

was gelĳk al: ,' of het ‘was aan teßen als; namelijk als een Dier, als een

Uitfl’anfel , als een Throon, als een Menfebe , aire. En dit fchijnd hy daar

om te doen , om dat hy door foo grooten glands niet diep genoeg en

heeft konnen in—fien , om een regt befefi‘en van de fekerheid defer Prophe

tifche ontwerpfelen te konnen bereiken , op dat hyfe na waardie en waar.

heid fou konnen uitdrukken , en met woorden affchilderen. Tot welkmen

ook diend waar te nemen , dat de ProphetifcheGefigten veell'mds van dien

aard zijn, om datfe toekomende dingen voorfeggende ‚ eerí’c in haar vervullin

ge ‚ van nader-by 'geilen en gekend worden. Gelijk mede geilen word , dat

onfen Propheet fommige dingen van dit Gefigt , naderhand beteren klaar;

der heeft beginnen te verfiaan 5 overdenkt kap. Io: vers zo, 2 2. En blijkt het

VERS onfekere begrip defes Geligts , noch te bet uit de volgende reden des‘Prophe.

*"1" ten , feggende vers 2 7: Ende ikjag al: de теги/е 'van Hafmal , als degedaan

te Fvan uur rond’om daar binnen, van де gedaantefijner lendenen en op—

waards,‘ en де gedaante lendenen ende neder‘waards, fag ik al: de

gedaante f«van Vuur, endeglands aan hem гопд’от. Vergeleken met kap.

8- vers 2. In welke beide plaatfen , de Overfetters het Hebreeufche woord

‚ . HАз
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HAsMAL , ofCHASMAL, on-overgefet gelaaten hebben , om datmer fijn regte

beteekenis niet van en weet5 doch wat’er verfcheide Schrijvers van gillen, heb

ben wy boven over vers 4.. aangewcfen 5 namelijk dat het eenige voor Speau

ter , andere voor een gemengd Metaal van Goud en Silver nemen `5 by Hiero

nymns Eleít'rum genoemd 5 van andereeen foort van doorfchijnig Berg-kôô—

per , doch qualijk Barnfiecn geheeten, Src. Sulks dat de Propheet hier een In hoedi.l

Man gefien heeft, wiens gedaante was in ’t midden van een brandenden aia-1mg'

Oven , als een gloejend en glinfierend Metaal, ofverguld Kôòper. Doch сыщет—

of defen menfche alleen de Borl’t foodanig heeft gehad , ofte dat ook de ЖМЁМ

deelen beneden de Lendenen tot aan de Voeten dufdanig waaren5 fulks ЁЁЁЁЁ

moctmen nader onderfoeken , om dat de woorden van den Text cen'm gm‘îl‘m"

finds donker fchijnen. Want nadien van het boven-gedeelte gefeid word, gcůcnhœù

Dat het was als de gedaante ‘van Hafmal, als de gedaante шт Vuur

rond’om daar binnen 5 ‘van de gedaante der Zenden вращать“. En daar na 5

Van de lendenen nederwaards als de gedaante rvan Vuur, en glands rond

от hem ‚' Soo fChijndmen te moeten twijfelen ,- of hier een onderfcheid ‚

gefield word in de Stoffe, ofte in de Glands? 'Indien in de Stoí’t‘e, foo .

lal dit de zin zijn: Van de Lenden opwaards fagmen de gedaante van

Hafmal ofMetaale fioffe 5 en van de Lendenen nederwaards , fagmen Vuur.

Ofte indien het over de Glands is, foo fou defe zin konnen toegelaaten

worden5 de Soone des lMenfchen fcheen ontvonkt te zijn als gloejend

Speauter of ‘Metaals Goud-Silver; maar met dit onderfeheid, dat de Me

taalfche gedaante na boven kennelijker en helderder van Verwe was 5

maar het Vuur na beneden veel heviger: doch datmen egter een en defelve

gedaante der [toffe doorgaans fag. En dit befluiten wy te fekerder, om

dat de Propheet anders niet en fou geleid hebben, dat hy de gedaante

van een Menfch geilen had: ’t geen nieten fou waar gewecfi hebben,’ foo

by aldien hy ook niet de Voeten na beneden de Lendenen in het Vuur

eficn hadde. Want al waar geen heel Lichaam is , kan ook geen menfch

erkend , nochdoor fijne Ledematen onderfcheiden worden 5 ’t geen nochtans

onfcn Propheet doet; als hy {preekt van de Lendenen opwaards en ne

derwaards , Sec. En wy agten datmen dit Gefigte der Voeten kan ver-'

klaard vinden in een ander Gefigt, datwe lefen Dan. Io: 5, 6. als mede

Apoc. I: 15. daar de Voeten van den Soone des Menfchen gefien worden als

. blinkend Kôôper, gloejende als in een Oven. Alwaar voor blinkend Kôô

per {laat , CHALCOLIBANON ‚ dat is , Metaal uit den Libanon : fiet mede van

den Engel, wiens Voeten waaren als Pijlarenvan Vuur, Apoc. Io: 1.8tc. ‘

Hier op befchrijft den Propheet den Glands die rond’om den genen was ,

die op den Throon zat; feggende: Gelijk de gedaante шт den Bage ‚die vm

zn de Wolken is ten dage des plas—regens, alfoo «wad de gedaante fvan den mm'

glands rondforn. Het íchijnd voorwaar als of uit de weerfiuit der firaalen

1n de duiůere Wolken, defe Regenboge gemaakt is rond’om den Heer

lijken Stoel of Throon die op den Wagen des Heeren was. Wy feggen

den “lagen des Heeren , om dat den Propheet kort op de verfchijninge

van den Regenboge, als met eenen Adem, den gantl‘chen Inhoud van dit

Gefigte in defe woorden vervat: Dit was de gedaante шт de gelijkenis 5mm.

der Heerlijkheiddes Heeren. Voor welk hy , als hyfe fag, op fijn aangefigte 'm28'

neder viel 5 het zy dan dat de Propheet iiilks uit fwakheid en fchrik, ofte Coctcjus

wel uit Eerbied en om aan-te-bidden gedaan heeft. Voorwaar fegd d'Heer gedagtcn _

Coccejus, indicn’er eene plaatfe in dit Gefigte van Ezechiel voorkomd , amg/‘gif

die betragtinge noodig heeft 5 foo is het dele laatí’te, in welke de Soone fen „n

Gods verlchijnd op den Throon of Zege-koets des Heeren, de Verloíïer Еж};

Lll 2 lfraelsî ap' '
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Ifraels. En gelijk defelve Geleerde Man over de drie laatíte veríTen eeni.

ge Godgeleerde bedenkingen heeft ter neder geiteld, willen wy het Pit '

daar uit ‚ hier aanhegten. Godt fegd hy , en heeft geen menfchen geftalte ,

terwijl hy een Geeít is, Joh. 4: 24.. die den Hemel en de Aarde vervuld,

Jer. 23: 23, 24.. gelijk den Apoítel redenkaveld, Actor. 17: 24,29. als
i yer. от. die den Hemel en d’Aarde gemaakt heeft; en daarom niet in Tempelen

en woond die met handen gemaakt zijn. De menfchen zijn Gods geflagte,

en fijn Beeld, maar niet de Beeíten. Hier in dragen wy het Beeld Gods,

dat wy menfchen zijn 5 namelijk het onlichamelijke en onfienelijke 5 ge

lijk Godt noch Stoffe noch Figuur en heeft 5 waarom hy ook verbied darmen

hem Beelden Ы maken. Want God een Beeld te maaken , is fijne Heer—

lijkheid veranderen; gelijk Pfalm 106. vers 20. van Aarons Kalf gefeid

word 5 en den Apoítel over het doen der Heidenen aanteekend , Rom. I: 2 3:

En daarom heeft God gewild ‚ datmen hem geen Beelden met de handmaa

ken, noch door Denkbeelden fig felven in het gemoed indrukken fou.

Abarbanel bekend hier, dat den genen die op den Throon zit den Al— .

derhoogiten Godt wil te kennen geven. Ook hebben de Oudften des Volks ‘

Ifraels, den Godt Ifraels gefien , Exod. 24.: Io. Hebbende eenen Throon

als Saphyt‘iteenen onder fijne Voeten. Siet mede Jefaias kap. 6. De re

Magere den hier van fegd Abarbanel , is , om dat de menfchelijke gedaante onder

alle geítalten der Dieren , de voortreffelijkíte is; en ten tweeden, omdat

door het Zinnebeeld des Konings , het Rijk of de Regeering Gods , be

`teekend word. Wy voor ons deel, ontkennen niet , datGoddoor een Zin.

nebeeld kan beteekend worden 5 maar indien in dit, of in een ander God

delijk Gefigt, niets aangemerkt word , dat tot den eigen zin des Gefigts

Coccejus en Zinnebeeld diend , om ons dat te verklaaren: foo fullen wy {eggen , dat’er

«gum- dan geen oorfaak is, waarom Godt in een foodanigen Zinnebeeld betee

ïábääht kend word? Want Godt konde veel bequaamer en met meerder Glorie,

g ‘ als een Koning , fprekende ingevoerd worden 5 als die fig felven ook een Ко..

ning noemd. Daar-en-boven foo fchijndmen door fulk een magere verhaa—

ling , Godt feer ligt een Figuur ofGeítalte toe te eigenen , en de menfchelijke

Form , in Godt goed te keuren of toe te ítemmen. ’t Gene waarlijk door

berifpingja door beltrafling moet verbeterd , en uit de gemoederen der men..

fchen t’eenemaal diend uitgeroeid te worden. Doch hetisveel fekcrder en

beter met de Goddelijke Wijsheid over-een komende, de gedagte van

een Koning aan Godt op te draagen5 namelijk van dien , die den Heere

Gefalfd heeft over fijnen Heiligen Berg Zion, Pfalm 2: 6. Dien hy ook

alleen fijnen Soone noemd , en welkers Geboorte hy van Eeuwigheid íteld:

die ook magt heeft om de gantfche Aarde te eifchen ‚ en de Heidenen te

krijgen tot een Erft‘eniíïe. _]a die ook alle behooren te kuilen , op dat hy

niet Toornig worde: als wiens Toorn haalt fal aanbranden. Defe gedagte

paifen wy op den Soone des Menfchen, die eenen kleenen tijd minder

gemaakt zijnde dan de Engelen, met Eere en Heerlijkheid moeite ge.

kroond, en alle dingen onder fijne voeten geíteld worden, Pfiìlm 8: 6.

Want vait geiteld zijnde , dat de Soone des Menfchen dien is, die het Ко—

ningrijk beloofd word 5 en die toekomd aan de Regterhand Gods tezitten ,

Pfalm по: 1. en dat in den Throon des Heeren, Zach. 6; 13. En wien

het Gerigte toekomd, Ezech. 21: 27. namelijk de Gerigten Gods , Pfal.

82: 1. jef. п: 3, 4.. Soo feggenwe 5 dat die defe beloften gehoord heeft,

en dit of een diergelijk gefigt leeft of ter deugden infiet , die en kan niet

anders daar van denken , dan wy daft van gefeid hebben: voornamelijk niet,

by aldien hy weet dat hy ook een Prieíter is , Zach. 6: 13. Pfalm lio: 4..

En
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En datwe fonder hem niet en konnen Gods Volk zijn, noch tot Godt

komen, `Ier. 30: 21. Еп wie foo van defen gedenkt, kan fig niet anders

inbeelden, dan dat dit Gefigte , onfen Propheet en ons voorgefieldis , op

dat wy door allerlei Kenteekenen , de grootheid van defen Koning en de hoe‘

danigheid van fijn Rijk, waarlijk erkennen fouden. En foo ymand hier uit

gevoeld, dat dien Koning die Godt gefalfd heeft, in dit Zinnebeeld aldus

kan verí’taan worden, die en (al waarlijk geenfinds misdoen’. Ia hy falnoch

te meer in dit gevoelen bevefeigd worden , by aldien hy ook ontwaar word,

dat de rede en de Belofte Gods leerd , dat hem defelve moeten toege-ei

gend worden: ten minflîen immers, indien hy [iet dat het Euangelium

loodanige dingen van hem verkondigd: want wie kan de Euangeliíten ver-‘

werpen, die een fulken Koning lfraels ende der Kcrke bekend-maaken ,

als de Propheten gefien hebben? Ofeen STEEN ver—agten , tot welken alle

Oogen moeten heen gewend worden, en in welken allefijnegra‘veerfelsДает,

Zach. 3: 9? Voorwaar indien wy hier denJode Abarbanel navolgden , foo

wierden wy verpligt dit alles agter rugge te werpen en te vergeten 5 en alleen

maar te gedenken , dat Godt regeerd , die hem in de Heilige Schrift dikmaal

pleegd Oogen, Ooren, Neule , Mond, Aangefigte, Armen en Voeten ,

op een overdragtige wijfe toe te eigenen. (maar egter nochtans nergens

de gedaante of geheele Form van een menfche word toegepaí’t) En dat 'nem

de Kerke en alle dingen onderdanigfzijn , fonderden Koning Chriltus. In

voegen na dcfe meeninge de gedagte van Chriflus en fijn Verdienflen,

van de gedagte des Koningrijks Gods, uitgefloten is ; niet tegení’taande

de Propheet met uitdrukkelijke woorden fegd, dat hy Eenen op den

Throon fien zitten heeft, In de gelĳkheid de: Миф/т}: Van den Apo

fiel fraai verklaard Philipp. 2: 6, 7. En nademaal dit dan alfoo is , .foo en

behooren wy geenfinds te twijl‘felen , of door dien , welke hier op den‘

Throon zit, word fekerlijk Chrif’tus verfiaan. Gelijk wy mede door het

gene van hem gefeid word , genoegfaam geleerd worden , welke daar is

fijn grootheid , of hoedanig-Eenen hy is. Hy is geheel vuurig van boven ,

en een fuiver Vuur, van de Lendenen af na beneden, een Vuur met

Blixem. Doch wat is dit anders , dan dat hy ingevoerd word,feggende]ef.

61: 1. De Gee/í де: Heeren is op m]? Hy is, Na den Geĳi der Heilig

maaking, Rom. 1: 4.. een ontoeganklijk iiiiver Ligt, aan den Vader al

leen volkomen bekend, Matth. п: 27. En de Eeuwige Liefde. Hy is

ook, voor foo veel hy hem vernederd, en onder ons woond , Heilig,

`Suiver en Verligtende. Ofte men kan feggen, dat gelijk het Gouden

Hoofd van het Beeld dat Nebukadnezar gelien heeft, het eerf’te Koning—

rijk, of beginfel der Koningrijken beteekende, in dit Zinnebeeld ook al

foo kan aangemerkt worden, dat Chriflus geopenbaard word; eerfielijk

in fijne Liefde en Genade, daar na ook in fijne Gramfchap, doch met

Luĳier‘ en Glands. Welken glands wanneerfe vergeleken word met den

Regenboge, die in de Wolke веден word ten dage des plas—regens: foo

word daar door beteekend , dat Godt in ’t midden fijner gramfchap, ook

aan fijn Barmhertigheid gedenkt, Habak. 3: 2. Want den Regen-boge ,.

gelijk bekend is, is een Sakrament des Verbonds, of den Eed Gods,

waar door hy fig met fijne genade en langmoedigheid , aan het menfche

lijk geflagte beloofd heeft. En daarom kan hier door de Verwen van den

Regen—hoge, die Hemel en Aarde fchijnd t’omvatten , defe Genade feer

bequaamelijk beteekend worden; als waar in een fchoone vermenging van

Goud-gele en Roode en Groene verwe gefien word, gelijk het Bloed

Chrifii maakt , dat de Heiligheid en den Yver , en Gramfchap en de Ge
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kap. lo.

regtígheid Gods, niet minder dan fijn Goedheid en Barmhertígheid wor.

den bekend gemaakt; op dat hy fig den Sondaar, dien hy noodwendig

verfchrikkelijk is, ook liefl-‘elijk en beminnelijk worde. Den Propheet ein‘

delijk dit Gefigte befluitende , doet fulks met een feer opmerkenswaardig

verhaal; feggende , wat het was dat hy gefien heeft 5 namelijk dat het was ,

De gedaante ‘van de Heerlĳkheid des Heeren : Derhalven iSJEHovAH ver

fchencn op den Throon , 'zittende in de geflalte van een Menfche. Ge

lijk die ook foo verfcheen , Exod. 24: Io.enjef. 6: 1. Glorie‘ofHeerlĳk“

heid word gemeenlijk in de Boeken Moiis genoemd, een Heerlijke ofGroot—

magtige faake , welke Gods tegenwoordigheid betuigd. Dus is dit Gefig‘

te dan niet flegts geweefi de vertooninge van een Heerlijke faak , hoedanig

hier is geweelt de Wolke, of dit Vuur5 maar een ontwerp of affchadu—

wing der Heerlĳke ‘verfehgj‘ninge штучными in’t ’uleefih, met fijn Koning—

rgj‘k: gelijk foo byjeiaias kap. 4.o: 5.gefegd word 5 Dat de Heerlĳkheid fvan

JEHOVAH fill geopenbaard worden. ’t Gene vervuld is , wanneer Godt ge.

worden is, dat hy was; dat is, wanneer hy alle fijne Kragt, Genade,

- Rijkdommen, Magt , Wijsheid en Waarheid in der daad , bewefen heeft

door de Menfch- wording of aanneming van het vleefch5 dat is, Wan‘ -

neer Godt geopenbaard is in het vleefch , I Tim. 3: 16. Want doe isfij..

ne Heerlijkheid geopenbaard: waar op Johannes fiet als hy fegd, dat

. Jefaias de Heerlijkheid van Chrifi‘us gefien heeft, kap. 12: 4.1. Want de

Heerlijkheid van Chrifius, is betoond door de geopenbaarde Heerlijk.

heid des Vaders 5 dewijl in Chrifius de Heerlijkheid des Eenig-gebooren

van den Vader verfchenen is, Joh. 1: 14.. Nu iíTet kennelijk dat dit ge—

heele Gefigte , als van het voornaaml’re, een Heerlĳkheid, Ja een Heer

lijkheid de: Heeren genoemd word. Gelijk daar toe ook elders Heerlijk—

heid en Cherub onderfcheiden worden. Onder-en—tuíTchen laaten alle defe’

dingen niet na, tot de Heerlijkheid van JEHOVAH te behooren. Doch hier

Word de Soone Gods gefien als het Hoofd, en de Koning met fijneBro@

deren , foo wel die zalig zijn in den Hemel, als die op der Aarden {frij

den , en met de Engelen fijne Diení’cknegten , en mede-diení’tknegten fij—

ner Broederen 5 om welker wille fy geionden worden. Als nu den Pro

pheet dit alles gefien hadde , is hy van vreefe en fwakheid op fijn aange.-l

figte gevallen 5 ten zy mogelijk ook uit Eerbiedigheid en om te aanbidden:

gelijk Pfalm 95: 1,6. belal’t word te doen, dien Godt verfchijnd: daarJE

HOVAH , Een Ratz/fem der Saligheid genoemd word: eifchende dat fy

haar voor hem fullen nederwerpen , als den Heere van alle die fijne Prem

me fullen hooren. Doch die Steenrotfi’ der Saligheid, is geen anderen dan
dien Grond-Reen, welke Godt in Zion geleid heeft tot een Hoofd des A

Hoeks , en tot eenen beproefden Steen: den welken bekend gemaakt zijn—

de door fijne Graveerfels, foo wifcht Godt de Sonden uit der geheele

Weereld, Pfalm 118: 22. Jef. 28: 16. Zach. 3: 9. Tot noch toe hadde

den Propheet Ezechiel in dit Gefigte gefiaan en alles aanfchouwd 5 maar

hier op het laatlìe, fcheen daar geen kragt meer in hem, na dat hy het

gantfche Gefigte gefien hadde: want foo dra alle de gefiene dingen door

fijn Oogen tot fijn gemoed waaren ingegaan , valt hy neder 5 doch foo en de

de hy te vooren niet. Gelijk foo ook Daniel ter Aarden Prruikelde , wanneer

hy kap. Io: 8, 9. Sec. dat grootvoerig Gefigte doorfien hadde. In den Son

daar is waarlijk geene kragt om te {taan voor Godt en fijn Ligt en Heerlijk

heid t’aanfchouwen , ten zy hy door deGeeIl Gods onderfchept en gefierkt

word: vergelijkt Ezech. 3: 24., 25. Hier op verhaald de Propheet , Dath] een:

flemme hoorde van eenen dieтак Want het en was Godt niet genoeg ‚ dat

hy.
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hy :landen Propheet, en het Volk, en ons , dit Zinnebeeld hadde voor—

geíteld; maar hy heeft ook met hem gefproken van die dingen welke met

den zin van dat Gefigte over-een quamen: en dus verre gaat de fraz.;je be—

denking van den Schriftuurlijken Coccejus‘. Andere haare gedagten mede

over ’t gefigte van dcfe verlehenen Heerlijkheid laatende gaan, hebben папы

niet geheel onwaarfehijnelijk gemeend 5 dat de uiterlijke toeltel , ol‘het Ont— v‘îrìhĳnm—

werp defer verfehijninge , gantfchelijk het {elfde is geweeíl met de Godde- ЁЁЁЪЩ

lijke verfchijninge , welke daar was van boven het Verfoendekfeltuffchen lijkheid

de Cherubim op de Arke des Verbonds. Invoegen de Arke des Verbonds "Ё?

een fiofi‘elijk voorbeeld hier van, dat is van den Stoel Gods is geweeit. gg‘âjalìw

Want fulks ‘mogenwe uit defelve benaaminge befluiten , welke den Pro- ‘áal‘â'mk"

pheet aan dit Gefigte geeft, namelijk de verfchijninge van de Heer‘lgjk— bägdîëb

heid de: .Heeren Hoedanigen naam ook aan de Arke des Verbonds ge— “таяс

geven word: als te lien is I’l‘alm 77: 61. vergeleken met Pfalm 132: 5,8. WCC ‘

en andere plaatfen, die de tegenwoordigheid van Godt ‚en fijne fierkte 1Km-€

aanwijfen. En dit [elfde blijkt noch nader uit het Io. en 11. kapittel van

oníes Propheet, als hy fegd; dat de Heerlijkheid des Heeren rijd op de vers 2.1.

vier Cherubim; gaande nu uit den Tempel, en rufiende op den Dorpel;

dan wederom in den Voorhof, en daar па wederom in het Heiligdom.

En terwijl onfen Propheet in dit tiende kapittel betuigd, dat dit hc: Ге1

ve Gefigte was dat hy te vooren kap. 1. aan de Riviere Шведа? gefien hadde 5

foo twijfelen wy geenfinds of in beide defe Gefigten is degedaa’nte van

de Arke Gods gehen, omringd met de Cherubim. Om het welke , wat

naauwkeuriger over-een gebragt te fien 5 de geleerde Villalpandus wil

aangemerkt hebben, dat Ezeehiel het Gefigte van kap. 10. in den Tern-i

pel gefien heeft 5 zijndeden Voorhofvol van дев Heeten Heerlijkheid , vers

3-5. &с. Daarmen danook het geruis van der Cherubinen Vleugelen hoor-y

de. Alwaar fegd hy ‚ den Propheet niet alleen deArkeGod‘S веден heeft die

in den Tempel was, maarook geheel-en-aldefelve toebereiding daar van in

dit Gefigte vernomen heeft, die de yCherubim ontrent en boven де Arke

in den Tempel hadden. ’-t Gene ook eenigfi-‚nds hier uit beveiligd word ‚ „

dat Ezecbiel kap. Io: zo. fegd, Dit is bet Dier dat ikfagonder den Godi

I/rael: b] de Riviere Claebar.‘ ende ik merkte dat het (метит waeren.

Want in defen zin betuigd hy klaar genoeg, dat de Dieren .even als de

Cherubim des Tempels waaren: leefi hier toe ook de volgende Verfl‘en;

’t Gene de voorgemelde Uitlegger, aldus nadermeend-te bewogen: Men _

moet vail {tellen feid hy, dat de Arke _des Verbouds van Mofes gebouwd 11:32:25?"

is geworden in de gedaantejvan een Draag-Baar д bedek-t offaamengevoegd ning van de

met een Zetel-Proel: want de Goude Cherubim die van bovenop de Enden greggi*

van de Arke waaren , hielden het Verfoendekfel‘boven de Arke op , welke Arkedes

was als de Voet—bankGods: boven welke de twee uitgefirekte Vleugelen, V°‘b°“d“

door haare faamenvoeginge, eenen Stoel ‘formeenden boven het Verfoen

dekfel , waar op G—odt als ’t waare , beliefde ‚te zitten , en van daar wilde

antwoorde geven: gelijk ook het Verfoendekfel ofGenaden—fioelniet een

en was met het Lichaam der Arke, maar daar-toe gemaakte van boven.

Want veele meenen , dat een Houten Tafel-blad met Goud overtrokken

de Arke bedekt heeft д en dat het Verfoendekfel met de Cherubim geheel

uit Goud gemaakt , де Аг1<е van boven als overfchaduwd heeft: gelijk

eenigfinds klaar uit Exod. 4.0: zo. af te nemen is: H)‘ leide het Getuige

m'jfe in de ufr/ze ,‘ en деде де Hand—500mm aan de Arke; en by fitte het

l’erjòendekfil boven op де Arke. Alwaar te fien is, dat hier foo wel het

Verfoendekfel als de Draag-Boomen , aan de Arke toegevoegd worden , om

datfe
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datfe niet uit het felve Lichaam van de Arke en beitonden. Gelijkïer me#

Verfclìeìcle de geen en ontbreken, welke daar meenen, dat de Cherubinen boven

gum!“ op het Verfoendekfel , knielenderwijfe uit het einde deffelfs te wederzijde

` äíïddâct uitgegaan hebben; ’t felve Dekfel vaf’t houdende, en `met: haare vleuge:

Chewbi' len overfchaduwende. Want of wel Villalpandus met íommige , de Che— ‚

ZÈ'äÎ'X‘Î‘Î— rubinen beneden fiaande’, het Verfoendekfel , boven de Arke valt-houdende

wil gefield en afgebeeld hebben , foo meenen nochtans andere uit hxod. 25.

vers 1 8-20. dat haare geheele Lichamen , boven op het Verfoendekfel , van

deffelfs beide einden uitgaande, geweeů zijn 5 geftijfd wordende uit vers 2 I .

daar belafl: word, het Verfoendekfel met de Cherubinen daar op , rigtig 5

dat is , on-affcheidelijk boven—op de Arke te fetten 5 namelijk na dat de W et

of het Getuigenilfe Gods, daar binnen-in geleid was. En niet dat het de

Cherubinen daar over henen , de Arke flegts van na-by genakende, heb- f

ben opgehouden 5 als begeerig zijnde daar in te fien , als Villalpandus meend 5

op dat hy defelve des te beter met den" Throon Gods in dit Gefigte over

een bragte; daar over wy geen groote fwaarigheid willen maaken5 ten

zy mogelijk dat het ymand vreemd mogt dunken , dat hy fonder eem' j

bewijs van Mofes, noch een ander Deklel , behalven het Verfoendekfel Ч

dat de Cherubinen ophielden , op ‘de Arke paft 5 om dat fonder Dekfel

de Arke voor fig felven onvolmaakt waare geweeí’t , en het Verfoendekr.

fel by Mofes voorkomd als een Werk-{luk , dat wel tot de Arke als des

Heeren voetbank ‚ doch niet aan de Arke als een deel van die Bond—kille 1

behoorde 5 dat Vry bedenklijk is. Waarom wy dan ook defelve hier ver-z `

fcheidentlijk hebben doen af-beelden , op datwe daar over des te meerder

vryheidlaan het oordeel van den opmerkenden Befehouwer , mogten fehija

nen overgelaaten te hebben. En was defe Arke van 2i Elle in haar lenga.

de gebouwd, en draagbaar gemaakt na den flat van Ifrael, reifende in

de ’Woeí’cijne. Doch na dat fy in ’t Beloofde Land Canaan waaren inge

bragt , en Godt na veele Oorlogen jerufalem verkoren en valt ведем had

tot een Hoofdí’tadt des Koningrijks en Zetel des Priefierdoms, foo is

het eerPte Heiligdom des Tabernakels faamen-gevouwen , en daar is onder

Salomon een beí’cendiger Tempel uit Marmer, Cederen en Goudgebouwd

geworden , die veel Heerlijker was dan de Mofaifche Tente was geweeít:

als wanneer ook tot die draagbare Arke met twee Cherubinen , noch twee

groote Cherubinen van Io Ellen gemaakt wierden, 1 Kon. 6: 2 3-2 8. ’t Geen

men moet houden voor die MERKABAH , dat is , de Karoffe of Wagen der

Cherubim, waar van men 1 Kron. 28: 18. leeft. Want dat hier geen

‚IKIÍÊ‘ÎÍ.‘ nieuwe of andere Arke des Verbonds, die grooter dan de Mofaifche was,

versro. moet verfiaan worden , blijkt genoeg uit 1 Kon. 8. Daar Salomon de j

Oudfien lfraels doet vergaderen , om de Arke uit de Stadt Davids, datis

Zion, tot den Tempel op te haalen: fier mede 2 Кгоп. 5: 5. alwaarfe

пат; 'David van Kiriath-Jearim hadde doen brengen, 2 Kron. 1:4.. Zijnde dit 1

дееппясц- defelve Arke die Mofes in de Woeí’cijne gemaakt hadde, vers 3. en in

П): gf? welke hy de Tafelen der Wet by Horeb geleid had, 2 Kron. 5: Io. Ge. ' j

тетраде- lijk dan ook 1 Kon. 8: 6. en 2 Kron. 7. gefeid word; dat defe Arke in ‘

mak" het Heiligdom gebragt en gefield wierd onder de vleugelen der Cheru—

l Km в. bim5 namelijk de groote van 10 Ellen , welke Salomon hadde doen ma.

vers 23.12. ken: invoegen daar nu ook vier Cherubim de Arke verfelden , en daarom

îcí‘fgï' mogelijk ook een WAGEN, na fulken Vier-gefpan genoemd, 1 Кюп.

28: 18. Doch ’t gene hier niet fonder opmerking diend over ’t hoofd ge

fien te worden , is dit, dat wel alle andere Vaten en—Heiligdommcn ‚

foo van Goud en Silver , als van Kòóper , tot defen pragtigen Tempel nieu—

wc‘. /
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welijks zijn gemaakt geworden , en veele grooter en meerder in getaale

zijn geweell , dan die eertijds in den Tabernaakel waaren ; als te ilen is 1 Kon.

7: 4.8-51. en 2 Kron. 4.. Sec. Doch dat alleen de Arke onder defe Hei.

ligdommen met de Tafelen der Wet, de Roede Aarons , de Potmet Man;

na en d’Heilige Salf—Olye, eenen defelve gebleven zijn: hoedanigen Arke

GOdt aan Mofes na fijn voorfchrift bevolen hadde te maaken ,’ Exod. 25.

0m van boven deilelfs Verfoendekfel te fpreken, vers zz. Gelijk ook de

felve Arke, nefl‘ens die vier genoemde Heilige Gedenk-teekenen , na dat;

fe in de Babylonifche wegvoeringe te foek geraakt waaren , altijd ‚aan hĳ;

Ioodfche Heiligdom ontbroken hebben , gelijk dejoden doorgaans {el'fs lee

ren. ВосЬ genoeg van de gedaante der Arke , nadien alles wat hier fch'ijnd.

te ontbreken , uit defe Onfe Printverbeelding, eenigfinds kan vervuld worden;

Gelijk wydan ook in de voorgaande Vertoogfchets, een brandend Kool-.vuur

als op een Altaar vertoond hebben , ‘om datwe dit met fommige konnen hou

den voor den Vuur-Oven,welke Ezechiel tuiTchen de Cherubim op den Wa—

gen des Heeren fegd gefien te hebben 5 alleen op darmen daar door mogte‘ ver

í’taan , hoedanígen gelijkheid dit alles heeft met den Reuk-altaar welke ilond

voor de Deure van de plaatfe des Verfoendekfels dat boven d’Arke was : wel.’

ken Altaar, de Heere hier te gelijk met de Arke des Verbonds,wilde mede ge

voerd hebben , wanneer hy van den Tempel verhuisde, agterlaatende den

Brand-altaar vanKôÔper, op welke de Bloedige Slagt-ofl‘erhanden dagelijks

geofferd wierden. ’t Gene dan ongetwijffeld ook de reden is,waarom]efaias en

johannes in fijn Openbaringe , de gelijkheid van defen Altaar, namaals geilen

heeft : iiet Jef. 6: 6. alhoewel onie verklaarders daar gemeenelijk den brand.

Altaar’ willen verilaan hebben , om dat op defelve altijd vuur brande. Doch

Apoc. 8: 3. word den Reúk-altaar. duidelijk genoeg, fiaan'de voor den отд

Throon Gods, aangew'efen, om mogelijk d’eene plaatfe met de andere den Rerik.'

te konnen verklaaren. En nadien ons defe waarneming hier op het einde van жид”

de verklaaring over Ezechiels eeríle Gefigte , als van felfs in de hand valt,

mogen wy niet aflaaten met weinig Woorden te feggen , hoe veele mee.

nen ; dat de gantfche gedaante van dit Gefigt , defelve is geweeil ‚ met die ,

welke Jefaias en Daniel en Johannes hebben gefien. Want wy konnen het

felve , met ilegts een klein Schetsje van elks te geven , ligtelijk ontwaar wor—

den. Als dan Iefaias kap. 6: vers 1. iegd 5 kaag den Heere zittende op eenen'

beogen en ‘verbe’uenen Потоп, enfijn'e Znomen ‘vere/zelden den Tempel. мать

En de Seraphim [landen daar boven, een Жду/г hadde je: vleugelen ,‘ met ggfs’

twee bede/eten jj' haar aangefigte , en met twee bedektehj/ljne lvoeten ‚ en met Mтети!

t‘wee ‘vloog h)‘. Ende de eene riep tot den andere, enмае (n, 500 en most 531417.

men uit eenige weinig verfch'illige fpreekwijfen niet meenen , dat defe Se

raphinen , van de Cherubinen des Tempels,- ofte van die welke Ezechiel ванн:

kapittel I. en 10. gefien heeft, verfchillig zijn 5 alhoewel fommige fig оп- 22225:

noodig quellen met de Vleugelen te verklaren, die hier, en Арос. 4.; 8. tot Ses Ezcchiel

opgeteld worden. En kanmen de over—een-komíl in ’t Gefigt van jefaias hier Lm

i'n Ontdekt Исп › dat hy eerilelijk fegd , het Aangefigte Gods , ofden Heere Daniel ш.

geilen te hebben 5 als mede het gene onder hem was, namelijk deZoomen

fijner Kleederen‘ vervuilende het Heiligdom. En vers 6. dat’er een Sera- сей.

phim tot hem quam gevlogen, met een gloejende Koole die h van den

Altaar genomen hadde. Waar uit blijkt dat den Propheet meende in den

Tempel te zijn als hy dit fag. Alwaar dan ook den Hoogen en verheven

Throon , de zit-plaats Gods boven de Vleugelen van de Cherubini te ken

nen geeft: welke Seraphim als vier Trouwanten , aan de zijde der 21:

plaatfe í’tonden: namelijk foo veel Seraphim , als fommige meenendar'in

‘ Mmm den
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De (es

Vleugelen

met de vier

voorgaande

UVCI'- CCI)

gebragr.

Майнц.

vers37.

den Tempel Cherubim waren. Se: tvleugelen Praat’er,hadde гением/е van де

fe. Dat is mogelijk , elk hadde vier Vleugelen en twee Armen‘ 5 want de Ar

men fchijnen hier, Figuurs-wijfe, ook Vleugelen genoemd te worden. En dat

defe maniere van fpreeken niet ongehoord, noch vreemd in de Heilige Schrift

is, blijkt in verfcheide plaatfen5 als Pfalm 6 3: 8.r In de fihadnwe uwer

fvleugelenfal ik ‘vraly'k zingen. En Pfalm 91: 4.. jìzl uw dekken тет]

ne Werken, en onder fĳne fuleugelenfult ¿y betrouwen. Daar Gods befcher.

menden Arm en de bewaaring onder de magt van fijn fierke hand verfiaan

word 5 en noch nader Pfalm 7: 4.. Indien’er anregt z‘n mĳne‘z’leugelen, dat is

in mijne Handen ofPalmen ù. En elders by Ezechiel 5 Мал: hand aan hand ,

Raat eigentlijk , Vleugel aan vleugel. Еп op defe wijfe dan kan het zijn,

dat jefaias en Johannes onder den naam Van Vleugelen , niet alleen de

vier Vleugelen der Seraphim , maar ook de twee Armen die onder де

' Vleugelen uitgefirekt waaren ‚ Verfiaan en verhaald hebben. En dat def@

De plaarfe

Euch. lo.

vers a.. op

gehcldetd.

bedenking

ofhier den

Rcuk-altaar

ofBrand

altaar ver

Ílaan word

Seraphim van jefaias , even als de Cherubim by Ezechiel Sec. ware Armen

hebben gehad , blij kt uit het felve kapittel, daar geleid word, dat een van

de Seraphim tot den Propheet quam gevlogen , hebbende een brandende

Koole z'nfijn hand. Vergeleken met Ezech. 1: 6, 8. daar elk Vier fuleu.

<gelen en twee Il/Íenfihe'n handen toegepait worden : als mede kap. 1 о: 7. Ten

laatílen heeft Ezechiel ook het Kool—vuur tuíTchen de Cherubim gefien 5

’t gene feer Waarfchijnelijk over-een-komd met den Reuk—altaar , daarje.

faias van gewaagd, kap. 6:’ 6. Maar Wanneer daar Ezech. Io: 2. gefeid

word 5 Gaat in tot tujfehen de Wielen, tot ander den Cherub, en ’uuld

uwe 'que/len met fuuurzlge Koolen ‘van гит/деп de Cherubim, ёж. foo fchijnd

hier een moejelijke vraage te beantwoorden 5 namelijk, waarom daar be

lafl: word tufl‘chen de Raderen te gaan om de handen met Vuur te vul.

len, overmids het Vuur rulTChen‘ de Cherubim en niet tuífchen de Rade..

ren was ? Dochdefe fwaarighcid kan ligt opgeloil worden , by aldienmen fig

te r'egt verbeeld , hoedanig wy tot hier toe , deí‘en Wagen verklaard en afge

beeld hebben gefien. Want wy hebben volgens onfen I’ropheet , een Wagen

met vier Raderen fien verfchijnen; voor welkers twee voorfie Raderen,

twee Cherubinen gingen , en even foo veel voor de agterlle: op den Wa

gen wierd de Arke des Verbonds als de voetbank des Heeren gevoerd;

voor de Arke fagmen op defelve Wagen, een Kool-vuur, namelijk den Renk

altaar, welke de Heere Chrifius met Iig voerde 5 en dit Kool-vuur was in ’t

midden der vier Cherubinen, en in ’t midden der Raderen 5 alhoewel

hooger verheven dan defelVe. Hierom palle het feer'wel , dat den Man ,

die de gloejende Koolen nemen moelt, in ’t midden door de Raderen

inging, namelijk aan de zijde des Wagens tufl‘chen de twee Raderen,

dat is tufl‘chen het vooríle en agterlle , en reikte alfoo de hand uit tot’het

Kool-vuur, dat midden tufl‘chen de Cherubinen was. En alhoewel eenige

voorname Godsgeleerde, in de aangehaalde plaatfe van Jefaias, niet den

Reu‘k-Altaar, maar den Brand-offer-Altaa—r willen verflaan hebben, foo

fchijnd egter , alswe terfiond noch eens feiden , fulks uit aanmerking van

Apoe. 8: 3. bedenkelijk gehouden te konnen worden, om dat daar van

den Gouden Altaar gefproken word , die voor den Throon is, en het

Reuk—werk met de Gebeden aller Heiligen,daar op belal’c word te leggen. En

derhalven kan het ons niet beletten voor waarfchijnelijk te houden , dat uit

alle de gefeide over-een-komfl'en , het Gefigte dat aanjefaias van den Stoel

Gods in den Tempel vertoond wierd , met de gelijkenis van de Heer.

lijkheid des Heeren die Ezechiel fag, kap. 1. en Io. heeft over-een ge.

komen` Laat’er ook bygevoegd worden ’t Gefigte van Daniel, ’t geenmen

leien
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lefen kan, kap. 7.> vers 9, 10. En voornamelijk ook het Geiigte van den

Throon Gods, welke johannes geůen heeft, Apoc. 4.. eng. alwaar de

zit-plaats Gods in den Hemel, het Verfoendeklel of Genaden-itoel der

Arke in den Tempel aanwijfl: want wy en moeten niet denken, dat de

Heilige Schrift te vies is, om dikmaal den Hemel voor den Tempel , en pm „54

wederom den Tempel voor den Hemel te nemen: íìet onder anderen, «Hsin

Jef. 14.: 13. lTot welke fommige ook 1 Kon. 8: 30-32.brengen. Voorts ‘u 29"

fegd johannes vers 3. Ende die daar op (den Throon) zal, wdr in bet

aanßen den Steen yaßizà’ _ende Sardim geL'k. Ende een Regenboog rondom

den Ihrem, in het aanßen den Smarag шдеть Hier kan de veel-kleu

rige Jafpis met de Hafmal , ofte het Goude Berg-kôôper, uit gemengd

Goud en Silver beftaande, en de Sardius die van blinkende Lijf-verwe is ,

met het rond’omgaande Vuur dat Ezechiel fag, vergeleken worden:

even gelijk de Glaaie Zee ,Joh 4.. vers 6. als vreeITelijk кыш , de Voetbank

van Gods Stoel vertoond: welke Ezechiel foodanig geíìen heeft: name:- Ешь ,g

lijk in klaarheid van het doorfchijnende Ligt. \Vant in beide Gefìgten , WIS 12~

word het glandíig en doorfchijnige Uitfpanfel , feer wel met Glas en Ys ,

en Kriñal vergeleken. Ende in ’t midden des Throons ende rondom den

Tbroon ‘vier Dieren, душе ŕuol Oogen Ívan voeren en 'van agieren. Na

melijk vier Dieren , gelijk Ezechiel ook uit het midden des Vuurs van HAs

MAL fag voortkomen, kap. 1: 5, 10. Dat isjohannes fag twee Dieren voor den

Throon ofde Zit-plaatfe des Heeren, en twee na agteren; dog egter foo, datfe

waren aan de zijdenpdes Throons: doch fy worden by hem gefeid [n ’t mid

den , om datfe waaren tuiTchen ~johannes diefe fag , en tulfchcn den Throon.

’t Geene mede fehemeragtig van hem aangewefen word, als hy fegd д Rondweg

den Throon: want fnlks wil daar, Aan alle душ , of aan de Vier boel

ken des Throons te kennen geven. En hoedanig hier de Oogen moeten ge

nomen worden , fulks kan onies agtens uit onfe verklaaring over Ezech. I: I 2.

genoegfaamop haar glinílerende Koleuren en aanfiening gepall: worden; hoe~

danige ware Oogen wy egterop de Raderen en in het Kriftallige Uitfpanfel ,

(verbeeldende den Sterrigen Hemel ,) in onfe Printverbeelding hebben c-~

íehilderd. Invoegen defe vier Dieren , defelfdelzijn , die Ezechiel fag kap. 1 .

en die hy kap. Io. eeríl: ontwaar wierd , dat'het Cherubim , en defelve Dica

ren waaren , dien hy te Vooren aan de Riviere Chebar gefien hadde, vers

zo, 22. Wanneer nu Johannes fegd 5 Het сете Dier петляет/а een Leeuw, Арос. 4: 7;

het tweede een Kalfgely'k; het derde een aangeßgte al: een Menfehe, en het

‘vierde wdr een fvliegenden Ärendgely'k. Soo en moetmen niet meenen , dat

elk Dier een eenige Figuur ofAangeligt hadde , want fulks leerd ons het vol.l

gende 8. vers klaar genoeg 5 тааг veeleer , dat yder Vier gelij keniíTen had 5

Ьу Ezechiel on-eigentlijk Änngeßgten genoemd, kap. 1Q: I4.. waarvan het

ecrite hier by johannes na een Leeuw geleek. Soo datmen hier ook , a-ls wy

Vooren feiden , veritaan moet , dat {у elk hadden een Menfchen aangeiìgte , en

voorts aan ’t Lichaam, met de boven-huid der drie andere Dieren, over-i

kleed of opgecierd waaren. De Seraphim by Jefaias hadden Vleugelen;

de Dieren by ~johannes en Ezechielook; en fy riepen dag en nagt , Heilig , Арт-4:8.

Heilig, Heilig, vergeleken met Jef. 6: 3. Waar uit blijkt datfe een waar Emb'x'

menlchen Aangeiigte en een Lichaam en Handen en regte Beenen hadden ,

dewijlfe hier fprekende worden ingevoerd. Even gelijk wy byjefaias fien,

datfe Armen en Handen hadden om te grijpen, en naakte Lichamen diefe

met haare Vleugelen bedekten. Eindelijk is’er ook een over-een-komfte te

vinden in de Boek-rolle die Ezechiel kap. 2: 9. van den Goddelijke\f‘l/'age

menner, dat is_den Heere die op den Throon zat, getoond wierd: verge

Mmm 2 ’ ' lijkt
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lijkt Apoc. 5: 1. En houd ons in de overdenking defer {lofi-e, veroní‘chul—

digd , indienwe ook uwe aandagt te lang in de befpiegeling van dit hoog

dravende Gefigt hebben opgehouden ofvermoeid 5 op dat het ons en u , niet

en mogte verveele, te eindigen met eenige bedenkelijke dingen, waar mede de

Oude en Nieuwe Uitleggers , de beduideniíTen van deie Gcfigten hebben

poogen te verklaaren. Sommige hebben door defe vier Dieren , de vier Krag—

ten of Vermogens der kleene Weereld verfiaan : namelijk, door het Menfcn

dier, het Redelijke in den menfch. Door het Leeuw-dier, de Toorn-ag—

tige, door het Kalf-dier, de Begeerlijke; en door het Arend—dier, de

Saamenkoppeling , als die boven d’anderedrie, fnel van gefigt zijnde, de

felve verbeterd, wanneeri‘e dwaalen. Origenes en Hieronymus verhaalen ,

dat fommige andere , door defe vier Dieren , de vier Gedeelten der Weereld

hebben verfiaan 5 en door de vier Aangefigten , foo veel Hoofd-floffen in

defelve. En door het Rad in ’t‘midden van een Rad, de vermenging

der Hoofd—fioífen , tot het maken aller dingen; ofte ook wel den kring

van de Tijden des ~jaars. Doch Hieronymus wil alle defe dingen liever

tot de H. Euangelien overgebragt fien. De Chaldeefche Uitlegger , verfiaat

door de vier Dieren, de onfienelijke Heirlegers , Vorfiendommen ‚Mag

ten , Kragten en Heerfchappyen. Doch door haar Vierderleigefialte toond

hy ons de geheele Natuurc , ofhet Heel-al der fienelijke en oniienelijke din

gen , over welke Godt volkomen gebied. Catina een Syrifch Autheur , heeft

onder veele bedenkingen, van Ezechiels Gefigte geoordeeld,dat de Twaalf

Stammen Ifraels , die Godt door de Woefiijne geleid heeft, daar door

beteekend zijn. Waar in hy van fommige Hebreen bygefprongen word: ‚

want daar en ontbreken geene joodfche Schrijvers, welke meenen, dat

defe vier Dieren, de vier Aards-vaders,’of Hoofden van het Leger-liraels

beteekend hebben 5 en dat door foo veel aangefigten , foo veel Veld-teekens

in de Vanen ofBanieren der vier groote Legers afgefchilderd zijn. Gelijk wy

fien dat het Leger lfraels in vier groote Hoofd—Legers is verdeeld geweei’c,

Num. 2. dieelk haar Veld-Overfie hadden : fier vers 3 , lo, 18. en 25. Dus

voerde Naheflbn als d’Overí’re vanjuda, een Leeuw in een Blaauwe Vane, na

de voorfegging vanJakob, Genefis 4.9: 9. De Overite van Rubeneen Menfch,

of Menfchen-hoofd in een Roode Vaane. De Overí’ce van Ephraim , een

Kalf of Offen-hoofd in een Goude Vaane, na de fpreuk Deur. 33; 17.

doch andere {tellen een Swart Veld. En den Overfien van Dan die de vierde

Hoofd-baniere had , voerde een Arend in een veelkleurige of Blaauwe

Vaane: Dit meenen de joden. Daar Lyranus vry van veri'cheeld, wan

neer hy de vier Aangefigten op de vier Monarchien der Weereld wil ge.

pair hebben. Maar gelijk defe groote Gebiedfchappen , naderhand onder

geheel andere Dieren aan Daniel vertoond zijn; foo is dien Man ook bil—

lik in fijn gevoelen wederfproken. En gelijk Theodoretus ook geenfinds

roeí’caat , dat de Cherubinen met vier Hoofd-aangefigten zijn gefien ,

alfoo houd hy het mede daar voor , datfe door haare veïfcheide bekleedfel en

gedaante, een Zinnebeeldige beduiding zijn ’geweeí’c van de onderdanig.

heid aller dingen , onder den Grooten Koningjefus: als den welken Godt

alle dingen onderworpen heeft. Doch gelijk al defe vermaardeMannen flegts

het Oog op eenige algemeene beduidenifl‘en fchijnen gehad te hebben,

foo zijn egter fommige van een andere beradinge geworden 5 meenende niet

onwaarfchijnelijk in agt genomen te hebben, datfe dapper miífen , welke

haar in duidanige flegte bedenkingen befig gehouden. Villalpandus ver

fcheide gevoelens over hoop gehaald hebbende, brengd eindelijk ook het

fijne te berde 5 ’t geen hy dan onder defe bewoording voorfreld: Op dat wy

` — fegd
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fegd .hy , onfe meeninge over de beduidenis defer vier Aangefigten niet en Упыри

' mogten agter houden , foo dienen wy de ecrite voorbeelden , met welke alle ifâîëfä'c

defe dingen in of aan Gods Stoel, en volgens dien aan het Verfoendekfel beduidems

der Arke in den Tempel overgebragt zijn, neerftig te onderfoeken: want ЁЗ'Ё‘Ё‘С“

wy meenen, dat de meefle Uitleggers, die de. vier aangefigten der Die~ lg '

ren , op de algemeene Voorfienigheid Gods _paífen , leer ver het fpoor

misloopen; nadien fy waarlijk tot de voorname en wel byfondere Voor

fienigheid Gods behooren; als door de welke hy eene uitftekende en hoog

gaande weldaad, aan fijn Volk bewefen heeft. Godt die uit fijn Koning- '

lijken Stoel van den Hemel af-fag, heeft fijn Volk Ifrael, door fijne voor- Devin

fienigheid uit Egipten verlofl in ’t midden van den nare nagt: daar by was de

kragt des flaanden en behoudcnden Engels , die het Merk-teeken droeg der loitïng ш:

Неп-уогйеп ; en den dienfl der Menfchen , welke de Olferhanden geoiïerd` ЕЁ?“ ä“

hadden. Hier worden eerflelijk vier Mannen gehoord, te weten den Konin , Р '

denEngel , de Menfeh en de Oiferhande. De Leeuw verbeeld de Koning en

geitrengen Rigter. Den Arend de Natuure der Engelen; en den ivi'enfeh

vertoond fig felven , en behoefd na niemand anders afgewogen te worden:

doch de Offerhande word feer welvoegfaam door het Kalf beduid, als Подвалы.

zijnde het voornaamfte onder alle de Slagt-Ofïerhanden: gelijk uit de Éavlääïc

fpreekwijfe blijkt, Pfalm 69: 32. Еп elders word d’opdraging van Lofen охгегьап

Prijs, Kalt/eren der Lippen, dat is Offerhanden der Lippen genoemd: ¿mgepaů'

vergelijkt Pfalm 5 1: 2 1. Soo wy nu de Formen defer Dieren in den Menfch ,

ofte in den Cherubinen willen te faamen brengen 3 foo fullen fy dufdanig ge.

kleed zijnde, fterke Borften als Leeuwen door derfelver Hairige Maanen 3

Yleugelen als de Arenden , en gefplete Voeten gelijkde Kalveren hebben'.

Den Engel floeg alle de Eerltgeboorne der Egiptenaren; de Menfch dede

Offerhanden, maar Godt Zegepraalde over fijne Vyanden , als een Ko- „ЕЩЁ

ning , zittende op fijnen Triomph-Wagen , omringd met veel duifend En' „тайн

gelen 5 en onder die de Vier byfondere Trouwanten fijnes naams: welkers “Бейт

verfeheide geftalteniilen en aanfieningen , foo veel Merk-teekenen waren der '

Goddelijke overwinningen over de Egiptenaren. In fulk een Zegenpra..

lende toeftel , heeft Godt fig naderhand vertoond aanjefaias, Ezeehiel en

Daniel; van welk hy te Vooren aan Mofes bevoolen hadde, dat hy alle

defe Stacie en Majeftei't , naauwkeurig fou aanmerken , en foo veel als doen- _

lijk was , fulks door Goude Beelden na-Bootfen en voorllellen in den Taber

nakel ,daar hy wilde verfchijnen om met hem van tuflehen die felve Beeldnif

fen , en tot de Heilige Prieůeren te fpreken. Daar na heeft hy Salomon gebo

den, diergelij ke Cherubim uit Goud te maaken , die veel Heerlijker ofliever I KOH- 6

grooter dan de Mofaifehe waren 5 by welke de aangefìgten van de Trouwau

ten fijnes Throons , beneffens de Overwinning-teekenen gefien wierden , tot

een geduurige gedagtenis van de weldaden die Godt aan fijn Volk gedaan

hadde, haar verloffende uit de handen haarer Vyanden , en overbrengen

de in ’t Land der Vryheid , den Vaderen toegefeid en beloofd. Van defe

foo groote en magtige verloflinge nu , heeft Godt niet alleende efeide

Overwinning-teekenen, en tegenwoordigheid fijnes Throons onder fijn

lVolk willen gefteld hebben , maar hy heeft ook deswegen met veel Heer- Walser.

lijke Toe-naamen onder fijn Volk willen gekend zijn; gelijk van ouds,de а

.Heirvoerders, van wegen de overwonne Koningen en Volkeren , Eerwaardi- de verlof'.

ge By-naamen plegen aan te nemen. Wanteven geliijciPro , Äfrz'mnm дают“

Ьу genoemd is , van wegen het overwonnen (Дума ,‘ en foo ookN Еко ‚

Germanica/.f ;en TRA1A N U s , Darm: , фа. In fulker voegen heeft ook Godt

~willen genoemd zijn 3 De VERLossER IsnAELs. Hoedanigen Eer-naam
Y M mm 3 ` de
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de Propheten dikmaal in de mond hebben , voornamelijk Jefaias: als te

fien is kap.4‚3: i4.. Ditjëgdde HEERE UW VERLossER de Heilzgelfi‘aeb‘. En

wederom kap. 6 3: 16‘. G)‘ Heere гуд onfe VERLossEii , 'van судье/2: uwen

Naam. Als of hy feide 5 van de Verloflìnge uwes Volks lfrael uit de Egipò

tifche Tyrannie , hebt gy van uw Volk willen genoemd zijn; DE VERLOS

Enfiìîl’î SER Взамен. Laat ons hier by voegen, Gods eigen Naam Ранок/дн,

Sigg" Exod. 3: I4.. IK SAL zYN швы 1к ZYN SAL : want allbo moeite Mofes tot

ушоин de Kinderen Ifraels (eggen, IK BEN , of IK SAL ZYN , heeft „1] {опишу-в

Equa- ржёт. En alhoewel delen Naame Gods, verfcheidentlijk by de Uitleg‘

gers verklaard word 5 foo meenen nochtans fommige , dat Liodt defen Naam,

Voornamelijk aangenomen heeft van de toekomende Daad‚die hy aande Kin.~

Bedenking deren lfraels , een en andermaal doen wilde: als of hy geleid hadde5 IK BEN

отдсп DIE IK zv N SAL, Ik ben, dien gy nu ervaren fult te zijn uw VERLossER ,

äääĳ‘fcho- en de wreker uwer Vyanden , tot behoud van uwe vr heid, in welke ik

“lh nu voornemens ben uw te bevefligen‘ Want dat de Naam JEHOVAH niet

eigentlijk alleen beduid het Welen , maar voornamelijk ook de Daad

Gods , dat is, niet de Selfílandigheid alleen naar binnen , maar de Weldaad na

buiten, volgens lijn belofte bewefen , fiilks fehijndmen te moeten afnemen

uit Exod. 6: I , 2, 3. alwaar Godt aan Moles eerllelijk verklaard de Daad,

die hy aan Pharao wilde doen; en daar na den Naam die hy daar over

wilde aannemen. Gelijkfulks ook hier uit blijkt dat hy wel aan Abraham , I-Í

faak en jakob verfchenen was, als Godt de flimagtzge ,‘ maar nochtans met

Exod.5:z4. den Naam )EHovAH haar niet en was bekend geweel’t; namelijk door~

С" 6: 5- geen dadelijke vervullinge fijner Belofte: want ofwel Godt hem felven allan

ge voor delen, _] EHovAH genoemd hadde, als te lien is Genef. 2: 4.. en ka . 1 7.

vers 7. Sec. Nochtans meenen {ommige Groote Mannen, dat by aldien defe

Name alleen maar beteekende de Goddelijke Nature , datfe den Aards—vade

ren dan ook niet en kan onbekend geweeít zijn; dewijl Ту immers niet min-f

der kennis van Gods Eeuwigheid , oneindigheid en boedheid, konnen~v

gehad hebben als Mofes , _la dan de lfraeliten, die volgens ’t getuigenis

van Mofes , de kragt van defen Naam verflaan hebben. Defelve Schrijvers

meenen ook , dat dit mede blijkt uit Pfal. 68: 5.- Want al ill dat daar gefeid

word, Syrien Плата 15: HEERE (in’t Hebreeuwfch {laatJAH , van] дано-в

vAH afgekort) l`oo word nochtans de kragt des Naams , fluks verklaard door

fijn groote uitwerking , vers 6, 7. H} ú een Vader derWeefi’n , en een Rigter

der Weduwe” ‚‘ die de gevangene „ищем metflerkte, еж. En nadien dan

- Decigen- door den Naame JEHOVAH» waarfchijnelijk de VERLossEn stAELs be

март teekend word, en dat defe Goddelijke Naame , ook die vanjEsUs be

‘äéätjîîfm teekend , gelijk de naauwkeurige Taalkundígers ons leeren. Voorwaar

ноннор ten {al niet buiten ons befiek gaan, eens om-te-fien, of’er ook tot defe

vîniil.‘ beide benaamingen , niet noch een veel heerlijker en grooter Verloflìnge

g P des menfchen te vinden is , dan die , welke Godt aan Ifrael na den vlee—

fche gedaan heeftr Want leker als wy den Eer-naam betragten , welke Godt

verkregen heeft in het verloílen van het Hebreeuwfche Volk uit Egipten 5 foo

{al lijnen Naam noch-veelgrooter worden,wanneer wy aanmerken,dat fig de

{elve Weldaad ook over het gantfche menfchelijk gellagte heeft uitgefirekt.

Want het betaamde Godt, die een Vader aller menfchen is, dat hy dc

fijne niet alleen verlofie van de Tyrannie des Egiptifchen Pharao; maar

voornamelijk ook van het geweld der Sonde , en van de Duivel en de Dood`

En die defe weg genomen heeft, kan in der daad en met foo veel kr

van waarheid, een— VERLossEn genoemd worden 5 dat hetfehijnd , als of

de voorigeverloflinge Ifraels , (waar van Godt lijnen Naame onder lijn Volk

аац
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aangenomen heeft, fchoon die alleen tijdelijk en na den vleefche fcheen)

flegts een fchaduwe en een voorbeeld van defelaatfie verloflinge ‚ diejefus

Chrifius , als de Soone Gods te wege gebragt heeft, gehad hadde , de;

wijl lfrael ook noch moeite verloílŕ worden, met een Eeuwige verlofiinge ‚

Je1145: 1 7. Want foo {preekt den Engel des Heeren van delen nieuwen Ver

lofl‘er, Matth. 1: 21. Gjßlldfy'nen Nnomejtsus noemen, want этими Volk Hoe Jen; ‘

‘verloflen (of Saligmaken) ‘van haare Sonden. En is defen Naamej tsUACH Z‘gìîculäl“

0f J ESUS , te Vooren begrepen en voorgefpeld in den eerfìen Naame _]EHO- шлет:

VAH ; even gelijk onfe Verloflinge in de voorige van lfrael is voorbeduid ges тж“
weeíl: want alle die dingen zijn lfrael overgekomen om te zijn voorbeel-y „выдаем

den van den tegenwoordigen tijd. Soo dat de Eerfle , namelijk de Verlof

finge lfraels , is geweefi als een Raadfel en voorbedniding van de Tweede ì

en de tweede, eene verklaaringe Van de voorige; openende de Wijsheid

en Algenoegfaamheid Gods in den Soone‘ , daar aan de Vader een welbeha—

gen genomen heeft, en den Soone het ook geenen Roofen heeft gefche—

nen , Gode even gelijk te zijn. En dit wel aangemerkt zijnde, kan ons niet

alleen leeren , dat Chriílus jefus ook waarlijk God is, met WClkCJEI-IO

VAH fig als de Eerflîe ‚ en de Laatíle met defelve , heeft willen vertoonen д

Jef. 4.1: 4.. maar ook dat den gantfchen Inhoud van dit Gefigte , niet an—

ders is , als een vertooninge van de Zege—koers en Overwinninge der Kerke ,

dat is het Geefìelijk Ifrael , door defen Verlofl‘er] Eso s 5 vanwelken gefeid

word; О Jerufalem gy verkondigfler van goede Boodfchap; fegd den

Steden voml Juda ,— Slet hier и uwen Godt, Jef. 4.o: 9. Want ofwel veele

en groote dingen hier in doorflralen , die tot de algemeene Voorfienigheid

en befl’uuringe Gods {сырец te behooren , foo is nochtansopenbaar , dat het

felve veel meer tot eenige byfondere Zege‘fiacie der Kerke , moet betrokken

en uitgeleid worden. Voorwaar Apollinaris heeft onfes bedunkens , hier ter

fnè tameljjk fraai gefproken: In де Zege-finden feid hy , wierden de Veld—

beeren ар een Tfr/offen Stoel , fiaande op een Rader-wagen ответ/ат! ‚‘ hebben

de rond’om hem Trouwanten en Ly'flwagten , met Partĳìmen en Hellebaar

den; de overwonne Natiengingen tvoor-uit; en de Overwinning-redenen met de

'ver/¿rege Wopenen, wierden opentlĳ/e ten toongedragen en opgehangen. Op

. fi‘lk—een тише 'vertoond hem (faalt, де overwinnaar ‘van/gn enfijn: Vol/z:

Kyanden (ж. En is defe maniere van Zegepraling niet’nieuw noch eerílmaal

van de Romeinen in de Weere’ld gebragt , maar fy is al feer' oud. Want

het: Vaaren of rijden op Stacie-wagens is by alle Volken een Waar—teeken _

van Hoogheid en Heerfchappye geweeflz; gelijk te fien is aan Jofeph en ancfiî‘

Salomon. Gelijk ook aan alle hooge Rijders , ofdie als Wagenvoerders af‘ “'" "3'

gebeeld wierden , feer dikwíls de Regeering des Volks, door hun eigen Wer—

ten , verflan'd en goeden raad , plagte toegefchreven te worden. En hier

van daan hebben de Hebreen, en daar na de Grrekfe Kerk—vaders , reden

meenen te vinden , om door het rijden ofVaaren op een Zege-koets , de God

delijke Voorfienigheid te verfiaan : daar wy met noch veel meer regt mogen .

toevoegen, dat het is een voorbeeldig Teeken van de Zege—fiacie Gods,

de Verlofl‘er Ifraels‘ 3 die eerflelijk over de vyandige Egiptenaren Triom‘

pheerde , daar na inChriílo heeft gezegenpraald oVer de Sonde, en de Duivel

die de’ magt des Doods had, tot onfer Eeuwige behoudenis. En isJefus Chri‘

fius als tot foodanig—een Verlofl‘er eenmaal door de Hemelfe fendinge uit den

Schoot des Vaders in de Weereld ingevoerd , door de menfchelijke Geboor‘

te 5 en wederom na fijn opflaan uit den Dooden verhoogd boven alle Magten,

en Schepfelen Gods in Hemel en op Aarde: rijdende op den Goddelij

ken Wagen , die aldus door de Cherubinen verborgener—wijfe de KerkeGof

(‘—
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Gemeinte Gods beduid , welke is fijn Koningrijk: in het Nieuwe Tella»

‚ment , Het Кантату/ее der Hemelen genoemd , om dat fijn af-komfi en

APOĲI‘ÄI" Koning van den Hemel is: gelijk dit Gefigt ook als uit den Hemel op

d’Aarde nedergekomen , vertoond word. Op hoedanígen Wagen de Grooà
ljte Koning Jelus, federd dat hy den Dorpel des Joodfchen Tempels ver

' y.laaten heeft, omgevoerd word door alle de Deelen des Weereld 5 доел.

heicefig— de fijn Woord uitgaan en voort-rollen door de Prof/veren, Euangelĳien,

2:82;ng Apaflelen en Leeraar: , als op vier Raderen die aan foodanigen Wagen

‘ )errechn- ранец, Eph. 4.: п. Om te volbrengen het getal der Uitverkoome, en

Mmm' op te Wallen in hem die het Hoofd en den Voerman fijner Gemeínte is 5 na

melijk Chriíhls. Gelijk ook de vier Cherubínen ronds-om den Wagen Gods,

foo wel als de Kerke felfs , aangemerkt konnen werden, als foo veel Be

fcherm-Engels van Gods Kerke, of Gefanten Gods, door welke hy fijn

Kerke pleegd te verligten , te bel’tuuren , te bewaren en aan te queeken:

Hierfeer welvoegfaam door Vier Dieren , en vierderlei gedaanten en vier Ra

deren vertoond, om dat het Lichaam der Kerke uit foo veel gewefien

tot—Een vergaderd word. Voerende den Propheet , Godt ook nu over-al

in , rijdende op de Cherubim ; ор dat hy de Hoovaardíe deroden te niete

maakte , welke meenden dat God alleen in haaren Tempel was: daarop

4roemende en pochende , den Tempel des Heeren , denTempel des Нее-ъ

ren. Sulks dat het geheel billik fchijnd , datdefe Dieren die de Kerke ver

beelden, ook de Óverwinning-teekenen van haaren Overwinnaar draagen;

als die waarlijk en met alle Wijsheid en Gods betamelijkheid , in Chrifius Je

fus gevonden worden. Dus vertoondjefus'iden Arend, om dat hy ons de hoog;

dravende reden van de verborgentheid der Saligheid , welke by Godt opge

floten was, heeft geopenbaard. Hy is ook waaragtigMenfche, en te gelijk den

End.“— Engel des Verbonds, in wiens binnenfle Gods Naam Janovan, dat is

ЕЁ??- JEsUs'de Verlafler en Salzlgmaaker, geleid is. Ookis hy een Leeuw,dat

‚o, 3673“, is een Koning. En eindehjk vertoond hy het Kalf door fijn eigen Offer

hande dien hy als een Eeuwigen Prieíter heeft geofferd. Kort om, hy is

dien Vier-vormigen Cherub , in wien alle de {chatten der Goddelijke Wijs‘

heid , felfs ook van dit Gefigt , verborgen liggen. Want fulks en is niet

alleen waaragtig in defe gedaanten der Cherubínen; maar ook derfelver

Ordening en fchikking, is te fien in de Salígmaakerjefus: want de Kalfs—

voeten vertoonen fijn Vernedering en Dood 5 де Leeuw fijn Triom

phante Ôpí’randinge uit den Dooden; de Arends Vleugelen , fijn Opvaren

ten Hemel, en die alles vertoonden fijn waare Mensheid en Godtheid.

Hoedaníge vier gedaanten , Jefaias even met foo veel eige Eer-naamen

des Saligmaakers befchreven heeft kapit. 9: 5. feggende 5 men fal hem

noemen; WONDERLYKEN RAAD , dat is het Woord Gods; beteekend

door den Ärend. STERKE Gon'r, die opítond als een Leeuw. VADER

DER EEUWIGHEID , als Godgeopenbaard 1n ’t vleefch , dat is een Мел/Ни.

VORST DES LEVEN s , ofdes Vrede: ,‘ namelijk die ons Godedoor fijn Dood

verfoend, en uit_den Eeuwigen Dood in ’t Eeuwige Leven overgebragt

heeft, als het geflagte Lam, Apoc. 5: 9. En heeft hem de Saligmaaker

Jefus fig ook op den Palm-dag vertoond als een Мел/Мг , als een Arend, als

een Leeuw, en alseen Kalf: gelijk kan afgenomen worden uit Philipp.z:5-I I.

Pfalm 1 10: 1-4.. En volgens defe en diergelíjke zin-fpelingen hebben de eer.

[le Kerk-vaders de Vier gedaanten der Cherubínen , ook op de Euangeliflzen

gepaíl , in welke Iren-.eus wel voor de eerfle gehouden word. En hoewel dit

ook foodanig vande Schilders en fommige Geleerde,als prijswaardig van haar

gedaan, word nagevolgd, foo moetmen nochtans weten, dat fulks alleen

’ m
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in een Geeltelijke en Geheime zin , en niet in een Letterlijke zin moet opge—

nomen worden. Dit fegd Villalpandus. Laat’er ons de gedagten van Cocce—

jus neí’r‘ens plakken3 want hy heeft onfes agtens fijn meening, aangaande de be‘

duiding der vier Dieren , kort en onder opmerkelijke woorden te kennen ge

geven. Daar worden in dit Geligte vier Dieren voorgeí‘teld feid hy , om daar

door te fpelen op de vier Deelen dcr Weereld , op datmen daar door verflaan

foude , dat de Kerke te faamen geroepen is uit alle de Heidenen , gelijkwe

lefen Apoc. 5: 8, 9. Aldus heeft ook de Heilige Stadt , Vier zijden met

haare Poorten , Ezech. l4.8: 32-35. Doch dat defe Dieren malkander gelijk

zijn , geeft te kennen , dat de Kerke ten opfigte van haare waaragtige en

noodfakelijke Forme , Een en defelve is , en datfe Godt in Chrilto door linen

Geell: , over-al na—by heeft 3 Ja dat hy in haar leefd en altijd blij ft‘ Niemand

wagte van ons , een lang verhaal van andere verklaaringen , welke de Ge-î

leerde Mannen voor ons gedaan en genoegfaam bygebragt hebben. Onder

welkfe wel niet alle in hun gedagten gemifi hebben 3 doch wie kan lig inlaa

ten, omfe alle even naauwkeurig te doorgronden : want ons aangaande, wy en

hebbender geenen tijd toe : En de naauwkeurig verhaalde dingen van ande-<

r'e , t’elkens weder op te haalen , verwarren meer dan fy fiigten3 en fulks doen

‚ noch veel meer die , die behooren tegen gefproken ofverworpen te worden 3

Coccejus

verkleuring

over dc vier

Dieren.

Waarom ’

de vier Die

ren eencrlei

gedaante

hebben.

Opmerke-`

lijke bc

мешат

hcid.in

alhoewel fy waarlijk niet alle behoorden tegengefproken noch uitgewifcht сыт“

te worden 3 dewijl’er feer veele gevonden werden die fraai zijn‘ “Ту voor ons

deel, nemen altijd de minlle twijднищ over die dingen, die de Geíigten Gods,

ten míníten waarfchijnelijk konnen beteekenen , en daar uit weten wy dan of

Wy defelve 00k regt betragten. En foo wy anders doen , foo fal’er in alle ande—

re faaken , die wy daar toe brengen , yts ontbreken , waarom het ding , niet

aan het Gefigte fal konnen gelijk zijn. Laat ons derhalven valt houden ,

dat dit eerf’te Gefigte en de Prophetering van Ezechiel , voortgekomen is van

dien , die voor foodanig wil erkend worden , dat h is de waaragtige
Wat het

Godt3 namelijk diens Heerlijkheid door dit Gefigte vertoond word3 ge- voornaam-f

lijk te lien is vers 28. ’с Gene klaar genoeg blijkt wanneermen dit Ge
llc in di:

Gcligr

ligte vergelijkt, met de Belofte en de Schriften van Mofes en de Prophe— топае

ten 3 als ook met de faa‘ke felfs: Want den waaren Godt is levendig in

de menfchen, fchoon datfe Sonda’ren zijn 3 en wel niet anders als met de

openbaringe fijner kragten, en derhalven in Chrill’us. En die Godt defe

honden

worden‘j

Heerlijkheid ontrekken wil , moet noodfaakelijk een Niet-Godt Itellen: ‘

want hy kan foodanig by den lijnen , voor geen Godt gehouden worden 3

om dat hy foo doende , niet en kan gehouden worden als de Geregtigheid,

noch als de Heiligmaaker , en den Heere van fijn Volk. Waarom van de

Joden die hem niet en kenden gelegd word, Dat/j' Gode niet geofl‘erd

en hebben, Deut. 3 2: 1 7 ‚Ende dat ау hem ткут/е?" 'verwekt hebben, door Niet

Godt. Het en is voorts geen wonder dat defe Dieren menfchelijke gefialten , Waarom

C. _ _' h _ten aanlien haarcr Lichamen, toegepaf’t worden 3 dewrjle wy agten dat bicncnînnêm

daar Menfchen door beteekend worden, Want alhoewel ons hier kan te- Î‘hd‘ikc

gen geworpen worden, dat defe Dieren Cherubinen genoemd worden 3

en dat Cherubim en Seraphim, Naamen der Engelen zijn? Soo antwoor

‚den wy nochtans 3 dat of fchoon feker is, dat door Cherubim, fomwijlen

Engelen verflaan worden3 gelijk uit Genefis 3: 24.. blijkt, daar Mofes ‘

fegd , dat Godt aan den toegang des Paradijs, Cherubim geflîeld hadde,

om den weg tot den Boom des Levens te bewaren 3 foo en volgd egter

eenfinds daar uit, dat 'door Cherubim nooit de Kerke , of de menfchen

1n welke Godt woond en lijnen wille even als defe Engelen doen , en foude

~afgebeeld zijn geworden. _Ook is uit de gefialte , welke Ezechiel gefien

‘ N n n ' ’ ’ heeft,

daanten

a‘dden.
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Wat de

Cherubi

ncn hier

beteekenen

volgens

Coccejus.

Coeccjus

Êhij nd del-c

Dieren ook

vier- Aange

figzen of '

Hoo en

toe re

fchri'jven ‚

hier vooren

wedcrleid.

heeft , klaar genoeg te verllaan ‚ dat door defe Dieren eení e beteekend wor.

den , in welke Godt door Chrillum Regeerd. Doch de menfchelijke geflalte

fonder Állegorie of Byfpreuke , beduid den Soone des Menfchen , welke is

in ’t Koningrijke Gods. Den welken ook Daniel kap. 7: I 3. gefien heeft д be.

teekenende het Volk der Hooge Heiligen, vers 2 7. Ook kan het niet anders

zijn , dan dat de Cherubinen in den Tempel , tull‘chen welke men leide dat

Godt woonde, te kennen geven, de geregtvaardigde menfchen. Ook en

geeft de Naame CHERUBIM niet eigentlijk de Natuure van de Engelen te

kennen , gelijk wy met andere over kap. 10. vers 14.. aanmerken: want wat

het woord SERAPHIM aangaat , dat wy vinden Jef. 6: 2. dat beduid wel Vuu

rzge Liehamen ‚' doch Jefaias en fegd niet watfe beteekenen. Dus verfiaan

wy in dit Gefigte voor Cherubim , liever de Menfchen in welke het K0

ningrijk Gods is. Tot welke gedagte ons eerll de Form des menfchen.

Lichaam noodigd. Ten tweeden, Chrifius Regeerd waarlijk in de men

fchen , en werkt in haar alle dingen , die door al’t gene van de Dieren gefeid

word , bequamelijk konnen beduid en afgefchaduwd worden. Ten derden

gevoelenwy dit , om datwe ons daar in door de Openbaringen vanJohannes,

niet weinig onderfieund vinden. Ten vierden, om dat’er in dit Gefigte

noch yts anders gevonden word, dat met meerder klaarheid , d’Engelen

beteekenen kan. Doch het is bekend, dat wanneer tot het felve dat bree

der beteekenis voerd ‚ yts lay-gevoegd word , dat naauwer beteekenis heeft,

darmen dan ook wel het naauwfie plagte te nemen. De vier Dieren konden

ook wel Engelen beteekenen д maar nadien de Raderen defelve befcheident.

lijk aanduiden , foo beteekenen de Dieren de Kerke: gelijkfe Apoc. 5.

van wegen ’t gener van gefeid word, geene Engelen konnen beteekenen.

Wy wilden mede geern , darmen in dit Gefigt aanmerkre , dat Vier hoof

den niet en konnen genomen worden , als eenige Zinnebeeldige dingen ,’

welke de geflagten der Dierenvoorflellen , onder , ofover welke de Engelen

magt hebben 5 namelijk dat de Leeuw alle wilde , de Os alle tamme Dieren ‚.

деп Arend alle Vogelen overtreft , en den Menfche , eindelijk den menfche

daar field. Want wy en weten niet ofde Engelen , op dufdanígen wijfe alle

dingen in alle bedienen. En billik foude ymand hier de kruipende Dieren en

de Villen fien ontbreken , by aldien dit de zin van dit Zinnebeeld was. Ge

lijk het mede wonderlijk _fal fchijnen , dat defe Dieren in ’t Heilige der Hei

ligen zijn ingenomen; nadien de redenloofe Dieren geen plaatfe in den

Hemel hebben , die door ’t Heilige der Heiligen afgefchaduwd wierd. Ten

laatfien , hoe fouden de Stieren , Leeuwen en tamme Dieren konnen (eggen;

Want ¿y hebt от gelaugt uit allen Gef/legten ende Taaie, ende Volke ende

Natie; Apoc. 5: 9.

 

TWEEDE HOOFTSTUK.‘

Кокт INHOUD DESES HoofTs'rUKs.

  

ì 3; Lgemeen oogmerk ‘van de Schriften des Nieuwen Tellaments.

Voor hoedanigen Реж/доп _]еГиз van Nazareth, in deEuangeli/èhe

'gr-¿.9 Hzßorz'en шаг/пота. Dat de Chriflzus тофе Godt en Menfch zĳn ,‘

’ ‘ en wafer 'uanf/jn Driederlei groote Ampren <gejèid word. Dat

het Oude en het Nieuwe Teflament , een en het fil’ve Euangelium fuer.V

доту. Wat Prophetifche en wat Hifiorifche Schriften in ’t Nga/Ève

’ . е а.
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Teßament zyn; en welke de Leere der Saligheid , en derAlgemeene Chri»

ftelijke Kerke behel/en. Dat der Enangelillen oogwit i: te betoogen, dat

Jefus van Nazareth die te Bethlehem gebooren zr , де waare Mellias i:

na de Schriften, en hoe ßfnlkr feer wyßeljk elk in een byßndere Orde

ning doen. lÍ/aarom in/bnderheid Mattheus , jef/M" Gellagt-regifler ophaald.

Dat niemand: Geboorte, dan alleen die van _]efus , door de Engelen is

bekend gemaakt: met een bedenking, hoe jefus tegen ’t ŕvoornemen ruanßjn

voorvaderen gebooren is, die hem fêlfs lange te fuooren hebben gefogt om

te brengen. Kindermoord te Bethlehem , en vlugt na Egipten, hoedani

ge bewyjen 'voor'yefns Melliaflchap. Hoe Jefus , NAZARENUS isgenoemd

geworden, daar hj' te Bethlehem gebooren war. lVaarom alleen Iofeph

beba/l wierd te vlugten , en d’andere Vaders en Moeders der Bethlehemiti

fthe Kinderen niet. lÍ/'atmen te honden heeft lvan jofephus getuigenis,A

aangaande Jefus Perfoon; en waarom h] de Kindermoorcl onder Herodes

wreede handelingen , niet aangeteekend heeft. Wr/eheidegetnigenißen voor

Jefus Meílîallehap, met een joodfche verklaaring daar 01) toepaßelyk. Be

denking over Jeius flrijd met де Duivel. И/at en hoe gemeen bekend den

Naam Messias onder de joden weer. ’t Goddelijk Soonfchap vanjefus,

hoe in vernedering gebleken. Tot wat Volk, jefus ем]! moe/le Predi`

ken. Dat Jefus alder-eerß geleerd heeft , dat de Tijd des Meílìas komfle

'ver/ehenen wai; en de joodfche ergernis daar ontrent weg-genomen. Uit

wat foort Ivan Menfchen, Уф: Difcipelen heeft willen nerkießen.

Deftigheid van jefus Leere, Waar in *verre bonen de Schriftgeleerde en

Pharizeen. In wat geßalte de Oude Joden den Meílias "verwagt hebben.

lÍ/at’er rvan efus Leere, door de Propheten rUoorfeid wat : met een toe

paßng van Mofes onbefpraaktheid, op de Prediking 'van `Iefus. Бита:

heid en onwetendheid der loden , waar in Fvan Jefus aangewe/ên. Hoe en

in wat zin Jefus geleerd heeft, als Magr-hebbende en-niet als de Schrift
geleerde: en waarom het jehy'nd dat jefus redenen te metsl niet op het

voorval, of [onder oorfaak'van ’t een op ’t ander fvallen. Hoejefus Leere door

Werken zyn konnen beproefd worden. Doorlugtige bly'ken "van Jefus

Godtheid. _?ejm Mirakelen ‘van alle bedenkelijk Bedrog en Tooverie ‘Ury

gepleit. Ona'eejòek waarom jefus de Arme Bedelaars dien h] genas , geen

Aalmoeflen gaf. In wat zin de Joden den Mellias , dengMelaatfen konnen

genoemd hebben. Dat "voorjefusgroozße Mirakelen , gemeenly'k eenige Men

í`chelijke fwakheid in Perjoon beßienrd is. Vergevinge dcr bonden,

hoedanzgen bly'k ‘voor _]elusMeiiîallL-hap. Bedenking over ’tgeneJefus in het

Stof des Tempels gefchreven heeft , aangaande de Overfpelige Vrouwe. Be

wy's dat de Meílìas Godt moeße zyn , enfnlks opjefus van Nazarethgepaß.

Hoedanigen Magt , tot d’opwekk1ng der Dooden ge-ei/ŕ word ,' en waarom

Mofes geen Dooden opgewekt heeft. Joden boosaardi heid, hoe 'voor

nnmelgj'k in ’t berifpen rvan jefus Mirakelen gebleken. bâaarom de Over-_

priellers den opgewekten Lazarus wilden ombrengen, en hoe/idk: doen

де, een dobbelen Doodílagjbnden begaan hebben. Uitfendinge der Apolle

len', met een franje @eling der x11 Difeip'elen , ojo de X11 Stammen Ifraels.

.Hoe de joden feggen dat Jefus van Nazareth de grond-oorfaak is, 'van

den Ondergang haarer Republijk 5 en hoeßelks door de Goddelijke Wraak,

op ’t verwerpen van den Rotzlleen des Heils gevolgd is. Hoedamgen aan

ítoot де МеШаз gefuen modìe. Sondaren , hoe en welke ‘van Jefus aange

nomen zyn. Dat jefus al»~ de Chriftus , de Ceremonieele Wetten атм;

fen moeß; en wat misverßand de joden daar ontrent hadden. Of/òmmige

joden haan waarfehgjnelfjk aan de Sonde in den Heiligen Geeil hebben

N t1 n 2 ` fehul~
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fihnldig gemaakt. Ioodfche Schriftgeleerde van ’t Gemeene Volk bejehaamd

gemaakt en verbeterd. Mirakelen van Jefus met die van Mofes vergeleken.

Waarom Jefus door GelijkenilTen geleerd heeft. Hoe en waarom het Enan

gelium aan den j‘oden bedekt тоф blijven. Teekenen der Tijden van de

_ j‘oa'en niet wel in agt-genomen noch veîjt‘aan. Op wat gefig Jefus tegens

Wat her

oogmerk

van de

Schriften

des Nieu

wcn Tella

mcntsis.

d’lnfettingen der Ouden dede. Waíl‘chinge der handen , waar injèer_fraai

van de Saligmaaker verklaard. Ринит-ее geveinfiheid in ’t ajvorderen

van een Teeken uit den Hemel. Dat jcfus nooit van ’t zinne is gewee/l

een Hoofd in de Kerk op Aarden te jt'ellen,‘ met een opmerkelĳke Om

keering , van de gewaande in/fell‘ing van Petrus. Waarom de voorfielling

van Jefus Dood , aan' veele een Wonderfpreuk gefihenen heeft. Wat het

_feggen wilde, dat Mofcs en Elias verfthenen, ter tijd als _7e/iis verheer

lijkt wierd. Dat Iefusfirekende vanfijn Dood , te gelĳk ook van Op

flandingefl’rak. Ví‘anmerking over Jefus Intrede binnenj‘ernfalem. jood

fche Ondergang , hoe voorfii’d na jefus Lijden te fallen volgen. Waarom

niemand al: jelus , Wonderen in den Tempel gedaan heeft. Avond—maal ,

waarom op ’t fluiten van ’t Paafch-maal ingĳleld. Jefus al: Dood en ver—

brooken voorgĳleld in ’t Avondmaal, kan alle twill en dwalinge daar on

trent , openbaar maaken. Jefus boedanig van den Leidsmanjudas verraden ‚

en gevangen д en mishandelinge de: `joodfchen Raads in het overleveren

tot de Dood des Kruiffes. l/eelerlei blijken van _]efus onfchuld in dejé

Rîígts—plegíng: en hoedanigen Brandmer/e den Akker des Bloeds, onder

an ere daar van wat. Waarom Jefus voor Kruiflìng geen gemyrredq

Wijn wilde drinken. Als mede waarom h] en ’t uiteĳie top—punt de: Lij—

dens, moe]! klagen van Godt, en niet van fijn HemelfcheVa’der‘, verlaa—

ten te Hoe Jefus тати Dood, veele van eigen Doodflagers

‘verlo/te . met een ßelinge op' de Wet Num. xxxv. Dat het Kruis ofVloek

hout ‚ geen Altaargenoemd kan worden. Hoedanzg Go'dt de faak vanjefus , als

fijn eigen faak opgenomen en gewroken heeft. jefus hoedanig na de Schrift

begraven en opgeftaan; en waarom fiìo oni/landelijk befehreven. Dat’er

niemand al: Iel’u‘s ten Derde dagen opge/laan is .‘ en hoe Othandinge.V

door alle bedenkely'kefoorten van bewijfen , beproefd en waaragtig getoond

is , tot штифт van alle der joden aanflagen , waar medef] dit gewigtig

Leerfluk altyd hebben poogen te wraken: als mede eenfraaje waarneming,

‘waaromj‘efus fig n‘a fijn O‘p’flan’dinge, niet meer, de Soone des Menfchen

genoemd en heeft, ёж.

  

t Adíen wy dan tot hier toe klaar genoeg gefien hebben, dat

и \‚` het algemeen Oog-punt van de Schriften des Ouden Tella.

j(f ments, en infonderheid dat der Propheten., niet anders is i

“ ‚ dan J‘efus Chriíl’us, voor te {1611611 als de Meflias en het ein

? de van de Goddelijke Wet; om door en in den felven,

` alle de Beloften des Heeren, die door Mofes en de Pro.

pheten op veelerl'ei wij’fe waaren bekend gemaakt , te vervullen 3 opdatfe

ín hem, als iii den Soone Gods, Ja en Amen [ouden zijn: wel aan, laat

ons 1111 eens gaan befien ,’ hoedanig ons dien grooten Pcrfoon , (na wiens ver—

fchijnmge in het vlee’feh', de Vaderen van Adams tijden af, verlangd heb
ben) in de Euangelifche gefchi‘iften des Nieuwen 'Í‘eíl‘amentsv voorkomd

en befchreven word; op datwe _door eene juill-vormige over-een~komf’te

der faake met het voorfegde , als door een klaare betoogíng mogen lien ,

dat dien JESÚS, die van de Mager Maria te Bethlehem gebooren, en te

Nazareth opgevoed, en daar van NAzARENUs genoemdis , de waaragti

ge
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ge en beloofde Meflias is na de Schriften. Om het welke met een goed

Voorbereidfel en groote nuttigheid te doen 5 wy voornamelijk te letten heb—

ben, wat’er van lijn Perfoon , dat is van fijn Goddelijke en Menfehelij

ke Natu‘ure , en van fijn Geboorte , en van fijn Leven en van fijn aanfienelij ke

Ampten , geleerd en voorfeid , en met’er daad gebleken is : op dat ons орен

baar worde , dat het Oude en het Nieuwe 'fefiament, beide van eenen

Inhoud is, en eenerlei Euangelium verkondigd heeft. Namelijk het ecrite een

Euangelium der Belofte , voorgefield en geduurig gepredikt , onder Scha

duwen en Zinnebeelden; en het laatí’te , een Euangelium der Vervullinge.

Van Jesus Perfoon fullen wy ontwaar worden, dat hy waaragtig Godt, Метада—

eens Wefens met fijnen Vader, en te gelijk een Waaragtig , en noodfaa

kelijk Regtvaardig Menfch is: welk Goddelijk Perfooní‘chap wy daar )emma

uit fullen ontwaar worden , als hem toegcfchreven worden de groote Eer

naamen Gods, te Vooren onder fijn volk aangenomen, als de jnHovAH, geschrif

de Heere en Verlofler тат. Waar toe den Mellìas dan ookjEsus moe. ЕДЕТ“

fte genaamd worden, om dat fijn Heerlijkheid gefien fou worden, als de ’

Heerlijkheid des Eenig-gebovorenI Soone van den Vader , die een Vori’t

des Levens ‚ en Heere over alles д еп Rigter der Levende en Doode , en

Koning der Koningen en Heere der Heeren is: ja die ‚Sĳn 'vol/z ’verloflì’n

en Salzgmaakenjòu ‘van haare Sonden, Matth. 1‘: 21. Waar toe wy hem

dan ook alle Goddelijke Eigenfchappen fullen toegefchreven fien5 name—

lijk Oneindigheid, Alwetendheid en Almagt; blijkende in allerlei God—

delijke werken, van Scheppen en Onderhouden: als mede in het verkie

Ген ten Eeuwigenl Leven 5 rn'et het inftellen derI Godsdie‘n‘fiige Kerk—zeden, en

Verbond-teeken‘en: Het fenden van den Heiligen Geeft 5 de Vergeving

der Sonden met de wedergeboorte ,I ende verloflìn e uit de magt des

Duivels, welke de magt des Doods hadde; en‘daa’r uit an de Opftandinge

uit den Dooden, met het Oordeel der geheele тетю, en fulks onder

het Sitten ter Regterhan'd Gods. Waar toe ons ook fullen voorkomen ,
fijn meenigvuldige Wonderdaden dien hy dooríìjny eigen Goddelijke Magt

gedaan‘heeft: Opdat hyd’ongeloovigheid d’e’r menfchen’, van‘ fijne Godde

lijke fendinge overtuigde. Want om dat het' Menfchdornin het boofe lag ,

daarom fchijnd het noodig' geweeflî te zijn', haar te leeren' door dingen

die haar door de Natuure' niet en konden geleerd worden" ç van hoedani

gen hoogdrav'endheid’ , men voor al , de verfoeninge des gevallen Menf’ch met

Godt‘ moet Rellen». Gelijk wy dan ook dit alles niet alleen daarin , niet

duií’t’erlijk beveiligd fien , dat aan Jefus opgedragen word , а11е Goddelij

ke Eere, Aanbiddinge en Dienf’t 5 maar ook dat wy in fijnen Naame Ge‘

doopt , en bevoolen worden , in hem als in den Middelaar Gods te Gelooven.

‘ Sijn waaragtige Menfchelijke Natu‘ure , {al ons daar in klaar'genoeg afge

fchilderd werden, wanneer hy ons niet alleen be'fc'hreve'n fal worden , ont—

fangen te zijn van den Heiligen Geeft 5 maar daar in mede, dat hy ook

gebooren is uit de Maget Maria, die uit den geflagte Davids was. En

niet alleen dit, maar dat het mede naderhand gebleken is, dat hy een

waaragtige Me‘nfehelijke Ziele , en een Menfc'hen Lichaam, met alle Na- ыт‘ж“

tuurlijke Eigenfchappen en fWakheden des vleefc’h , doch fonder Sonde, Cl‘iril'lus

heeft gehad: Want hy heeftgehongerd en gedorfl‘, gegeten en geflapen 5 ja шайба

hy heeft vermoeid geweefi 5 ook heeft hy. geweeńd , en' is ontroerd gewor- ‘SÎÎCÊRÎ’

den: hy heeft pijne gevoeld, en is Vertoornd en bedroefd gev/eeft. En

gelijk het hoogdravend Ampt, waar toe hy van de Vader in de Weereld

gefonden is, volgens fijn by-naam CHRISTUS, dat is Gefalfde, ons drie- -

finds befchreven word 5 namelijk fijn Prophetifch, fijn Priefierlijk , en fijn

N 11 n 3 Ko,‘
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’vaaÄvan Koninglijk Ampt; alfoo fullen Wy lien, dat hy fijn Prophetifeh Ampt

¿ffii? bediend heeft door hem felven , en door lijn Apoltelen dien hy daar toe

‚таит t verkooren , en lijnen Geeft heeft medegedeeld. Ну felve heeft het Erlange

„Ёж; lium gepredikt en geleerd , namelijk ,dat hy de beloofde Meflìas en Saligma

wwd- ker was , fijne getuigenis nemende uit de Goddelijke Schriften en Propheten ,

die ook door lijnen Geeft die in haar was, van hem hadden gefproken:

7 Sijne toehoorders voornamelijk dit infeherpende, dat alledie de Saligheid

wilden verkrijgen, haar tot Godt bekeeren en in de aangebragte geregtig

mais heid van defen Saligmaaker moeflen gelooven. Tot welken einde hy dan

Prophm’ ook de ÑVet van Moles Geellelijk verklaard , en alfinds heeft poogen te ont

heffen , van alle de valfehe verdrajingen der Sehriftgeleerde , Pharizeen en

’ Oudflen , die te lijnen tijd op den Stoel van Mofes zaten, en de Sleutel

der kennis , onder de fchors der uiterlijke plegtigheden en menfchelij ke Infet

Enìvafhy tingen , meer en meer quamen te verbergen. Na fijn Lijden en Hemelvaard ,

‚71:33:13?— heeft hy fijne Apoftelen, niet fonder een rijken invloed van lijnen Geeft,en ga

iou dom ve der veelerlei Taalen gelaten, maar op den Pinxterdag over haar uitgeflort ,

en in de gantfche Weereld uitgefonden , om het Euangelium Gods en des

gekruiflen Jefus, te prediken onder Joden en Heidenen; en dat foo wel

met de levende flemme, als met haare Schriften en kragtige Sendbrieven

aan de Gemeenten over-al toe te fenden: welke gefchritten ook een groot

deel van de Boeken des Nieuwen Tellaments uitmaaken. Sijn Priefterlijk

“мы“; Ampt fullen Wy hem opentlijk hier op der Aarden fren bedienen, wan;

тоспаосп neer hy voor ons, tot wegneming niet alleen van alle die bloedige Sla t

215 “9311 Offerhanden der Schaduwagtigen Godsdienft, maar voor ons ook de llraffe in
gcnpn cr' Lichaam en Ziele, aan het Hout des Kruiffes , na fijn voorlegging fal moe

ten Lijden, die wy verdiend hadden, en Godt dus.lange met verdraag

faamheid overlien heeft om de deugdelijkheid der Borge, die Iefus als de

Soone Gods, door den Eeuwigen Raad des Vredes ,op fig genomen hadde. In

welk lijden hy dan waarlijk geflagtet en gedood is, tot Een-eenige Offerhande

der Verfoeninge 3 het Handfchrift onler Schuld uitwilfcnde en aan ’t Kruis

vernagelende 3 door welk hy hem felven Gode lijnen Vader, voor ons heeft

opgeofferd; en nu als Hooge-priefter in ’t Heilige der Heiligen, dat is

in den Hemel ingegaan is, niet met vremd , maar met fijn eigen Bloed,

6mm, o'm aldaar beter dingen voor ons te fpreken , dan het Bloed Abels , dat niet

Minh-1% als om wrake riep, Hebr. 12: 24... Sulks hy daar gefeten zijnde_ter Reg

"в” terhand des Vaders, aldaar voor ons af-bid die dingen, die wegen den

menfehe by Godt te doen zijn, namelijk de vergeving der Sonden af te

Wadern, vorderen. Sijn Koninglijk Ampt fullen wy hem fien bedienen eensdeels

alsKoning hier beneden op Aarden , foo wanneer hy de fijne niet alleen uit het ge

Ь“ dw" Weld haarer Vyanden door fijn Dood verloft, maar ook tegen defelve be

fehermd en behoud; Waar van hy overbodige Proefftukken geeft, wan

ńeer hy de Duivelen en onreine Geelien uitwerpt. Ook wanneer hy .als

Magthebbende over fijn Huis, de Koopers en Verkoopers, die ’t l'elve

ontheiligen , daar uit drijfd: waar bymen lijn Koninglijke Inhulding bin

nen jerufalem , onder ’t gejuich des Volks , Hofanna Hofanna , niet onge

merkt fullen konnen over ’t hoofd lien. Anderdeels fullen Wy mede ontwaar

worden , hoe defelve nu ook noch boven uit den Hemel, fijn Kerke en

Gemeente met lijn Woord en Geeft regeerd en byftaat tegen alle geweld

der Vyanden , die de Waarheid en Troofl: der Leere , met geweld en kragt

der dwalingen , poogen t’onderdrukken: defelve flraffende en meer en meer

fijne en haare Vyanden onder fijne voeten werpende. Welke begonne

dingen hy dan ook eenmaal hier na ten vollen fal uitvoeren, als hy ten

» ` " ' ' Oor
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Oordeel komende fijne Gemeinte verheerlijken , en fijneVyanden en alle

Goddeloofe , in den Eeuwigen Dood verllooten fal. En dit is dan дсп In

houd van de Schriften des Nieuwen Tefiaments 5 ja magmen {eggen , van

alle de Heilige Schriften , voor foo veel als die van het Oude Teilament , Het Oude

die van het Nieuwe zijn voorgegaan; op dat alfinds blijken fou , dat’er maar

eenen Godt , een Geloove , en eenen Doop , van den beginne voorgeí’teld is. zijn van een

En gelijk de Boeken des Ouden Teílaments , hier Vooren van ons bequa- “bwa”

melijk in twee Hoofd’benden afgedecld zijn geworden , namelijk in Pro

phetifche en in Hiflorifehe Boeken 5 alfoo mogenwe dat {см ook doen ,

m de gel‘chriften des Nieuwen Tefiaments. Want in fommige worden

befchreven eenige gefchiedeniilen , als namelijk in de Euangelien 5 en‘ in

fommige werden verhandeld de Leer‘ílukken van de Chriltelijke Gods

diení’c: alhoewel ook in de Hillonfche Boeken nu en dan, eenige Leer

flukken met veele deftigheid worden opgehelderd 5 en in d’andere ook wel

fommige gefchiedeniffen worden verklaard , ja die ook niet geheel ontbloot

zijn , van Prophetifche gefchriften :. doch fulks en belet geeniinds , datmenfe

op de geleide grond, egter foodanig niet en fou mogen onderfcheiden , dewijl

dat het de voornaamflie faaken zijn daarfe van handelen. De Prophetifche pwaid‘ir

Schriften des Nieuwen Teflaments {preken ,ofvan faaken diegefchied zijn , Юр к" c

Schriften j

ofie van faaken die noch gefchieden moeten 5 waar voor wy voornamelijk Юнг};

де Openbaring van Johannes te agten hebben, volgens fijn eigen getuigenis шиш ¿enf

aan ’t ecrite kapittel. Als mede d’opmerkelijke Parabelen ofGelijkenifTen , Ьоиёеш

die de Saligmakei‘ Jefus, van ’t Koningrijk der Hemelen, dat is, den loop des

Euangeliums en den opbouw der Kerke, geduu’rende de laatfledagen’ , op

veelerlei wijfen gefproken, en aan fijn Difcipelen verklaard heeft. De

Hifiorifche í‘aaken worden ook tweelin’ds befchreven: namelĳk die ge

fchied ofgedaan zijn , van de Salligmaaker felfs , gelijk in de’Euangelienvan

Mattheus,r Marcus, Lucas en Johannes:- ofte wel die gefch‘ied zijn onder “так?

де Apoí’telen , welke den Heiligen Lucas in de Handelingen der Apofte— из“; ¿ec

len beféhrijft. De voorfeggende Schriften, dat zijn die de faaken verhaa— :imgg

Ien , welke noch in de kerke van Jefus , tot de voleindinge der Weer‘eld ишака.

gefchieden moeten 5 worden, alswe terfion’dl feiden , in Jefns Predikaticn

en injohannes Openbaringen gevonden De Boeken die voornamelijk de’

Kerk-Leer—fi‘ukken verhandelen, zijn de Brieven der Heilige Apol’tel‘en,

Paulus , Jakobus, Petrus , Johannes en Juidais.y Paulus die een Apoí’cel der

Heidenen was, heeft in verfcheide gelegentheden by hem waargenomen, thrifrw

veertien Brieven gefchreven5 onder welk fommige aanbyfondere Gemeen- van Paul“

F ten zijn, als aan de Romeinen,’aan de Corinthers, aan de Gal’aters, aan

de Ephefers , Philippenfers , Coloffenfers en Thefl‘aloiii‘cenfers. Sommige

wederom aan byfondere Perfoonen 5 doch foo nochtans, dat den Inhoud `

daar van de gantfche Kerke aangaat 5 en’ dufdanige zijnder twee aan Ti

motheus, ССП aan Titus, Cn .een aan Philemon. Waarby komdïdie over— ВСЕМ

‚ .› . . . aan де Hc‘

deftige Brief aan de Hebreen ,. van welke by fommige met niet alte groo- breen met

ten regt getwijffeld word, offev van Paulus gefchreven- is. Waar van onfe ‘Ё'ЁЁ-Тьс

Overletters een goed Tegen-berigt voor den Inhoud defes Briefs gegeven ¿Vilma

hebben. Eenige andere Apofielen hebben ook aan de Gemeenten Send— Filling@

brieven gefchreven, namelijk Jakobus, Petrus, Johannes enJudas, wel- Джип ‘c

ke met de voorige gefamentlijk genomen, den geheelen Bundel van de

Boeken des Nieuwen Tefiaments zijn 5 enkel enalleen daar toe gefchreven ‚ щит

Opdat , gelijk dien Нос verligten Euangeliltjohannes verklaard , kap. 20: ÎZÎÄÎÏÎ‘

vers 31. fw] 3е1отиепди2п dat _7e/ù: is de Clan/Zus, de Saone Gods, door решен

wel/ze na] het leven [байт hebben т @um Шлите. Hier toe moeIleJefus ä‘îmvm

‚._,‚_
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Dat de
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om jefus
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Schriften rc

bewogen

den Mclfias

te zijn.

Wat order

yder Euan

geliíl: houd.

dan te vooren foo net in de Wet en de Propheten afgefehilderd zijn , darmen

de Grootheid van fijn Perfoon , en de kragt van fijne Hemelfehe Leere , en

Goddelijke Werken , daar tegen foude konnen afwegen.

Dat -nu de Euangelifche Schrijvers fulks niet en hebben na-gelaaten 0

verbodig te betoogen , voorwaar dat en kan geen wijs noch opmerkend’

menfch ontkennen, die flegts fijn Neus in de Schriften des Nieuwen

Verbonds infiîeekt: want daar fal hy met den eerílen opflag fien, hoe

dat de Euangeliílen geheel-en‘al toeleggen , om te betoonen datjefus van

Nazareth , Не Chri/fw is. Dus betoond Mattheus dan ’t felve eerftelijk

uit fijn geflagte , en geeft nei’fens d’andere , vervolgens aan den opmerken

den , meer dan honderd preuvcn die dat konnen onderíleunen. En gelijk

alle de Euangelillen ons _]efus van Nazareth, als de waare Mefiias en Sa

ligmaaker vertoonen , foo doen fy fulks egter elk op een byfondere en feer

opmerkelijke Orden. Mattheus begind kap. 1. Jefiis oorfprong na den

vleefehe , van Abrahams tijden op te halen, op dat hy hem betoonde uit

den geflagte Davids te zijn. ’t Gene Lucas heeft agtervolgd, te rug tre

dende tot op Adam, kap. 3. Doch Marcus en bel‘chrijft het Geflagt-re—

gifier van Jefus niet , maar begind fijn Hií’torie met fijnen Doop. Johan

nes gaat vry verder , namelijk tot de Eeuwige Generatie van dat Woord ,

dat Vleĳch geworden is. Invoegen defe Godtverligte Schrijvers , ons door

vier verlcheiden Trappen , tot het kennen van onfen Heiland en Saligma—

ker opleiden. By den eerf’ten vindmen hem als den beloofden , af-komfiig ‘

van Abraham, voorgedragen in fijn geboorte na de Belofte. By den twee—3

. den komd hy ons voor , verkeerende onder de menfchen van fijnen tijd ,

jefas uit

{i n geflagtc

betoogd с

Medias te

zijn.

En uit fijn

ontfange

ms en ge

boom.

Gelijk

voorfiid

was by de

Propheten.

bedienende fijn Ampten. By den derden word hy door alle de geflagten.

tot op Adam opgeteld , op dat niemand aan fijn waare Mensheid en twijf-î

felde. En ten laatí’ten vindmen Jefus by den vierden, als in fijn eerl’te be—

ginfel voor alle Tijd en Geilagt-rekening, in den Schoot des Vaders, dat

is in de Eeuwigheid, waar in hy met Godt was. Jefus moeite vooma

d melijk uit fijn geflagte tegen dejoden bewefen worden , de ware Meífias te

zijn , om dat ly hem verwagtende waren uit de Stamhuifen’ van Abraham en

David, Genefis 12: 1, 2, 3. Joh 7: 4.2. Gelijk ook deJoden daarom den

Meflias die fy wagten , Метлу Вт Da‘vz'd noemen. Daar op werd Jefus

Meífiaífchap ook betoond, uit fijne boven—natuurlijke en Goddelijke ont

fankenis: want volgens Efaia 7; 14.. moeí‘t hy uit een Maagd gebooren

worden , Matth. 1: 18. Welke waarheid, op datmer niet aan twijfl‘ele ,

uit de voorfigtige handeling vanjofeph , feer wel kan afgenomen worden:

op darmen bemerke dat jefus het beloofde Zaad der Vrouwe is, Genefis

3: 15 . Waarom ook by Efaias kap. 4.9: 1. en elders , wel van fijne Moeder ,

maar nergens , onfes wetens , in ’t Oude Verbond , van fijn Vader gefproken

word. Soo dat hy in fijn geboorte waarlĳk als een Spruite aan te merken was ,

Pfal.132: 17. Efaia 4.: 2. Jer. 23: 5. еп33: 15. Ezech.29: 21. Zach.3: 8.cn

kap. 6: 12. De joden en den Heidenichen Celfus , hebben hier tegen wel

ommige verfierfelen poogen in-te— werpen , doch die van de Oude en

Nieuwe Chriítenen , uit de veel—ouder joden felve , al lang befchaamdge

maakt en uitgewil’t zijn. De omllandigheid der tijd en paatfe daar inje

fus moeí‘te gebooren worden , heeft fulks ook konnen grondveílen , als ’t geen

door menfchen en Hemelfehe Getuigen is bekend gemaakt: daar toe ook

een nooit gefiene Sterre , de \Vijfen uit het Ooílen , als een Hemelfehe Weg

wijfer na jerufalem lokte, om den Koning der Joden te gaan aanbidden.

Waar uit blijkt dat ‘wanneer defe onder fulken Naam daar na vragen , fy on

twijffelbaar hebben gefogt na dien Mefl‘ias , die de joden verwagteden

na
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na de Schriften , en waar van fy ’t gerugt felfs over-al hadden doen ver~ усахзМсс

nemen. Gelijk ook haare begeerte om hem te aanbidden , openbaar maakt Ёж?“
dat fy geloofden, dat defen nieuw-gebooren Koning , was Godt geopen- dcwiilßn

baard in het vleefch, Soo datfe uit groot—agtinge Schatten aanbragten , tot "МЫШ

Oŕferhanden van Danklegging. En datjefus de grootfie Perfoonaadje was die

ooit op Aarden gebooren is geworden, is daar ook uit konnen afgenomen дым?“

worden 5 dat fijn geboorte door de Engelen aan de menfchen wierd bekend giilgjjjis

gemaakt; hoedanigen Goddelijken Eer, aan niemand dan aan de Soone "In ¿LEH

Gods opgedragen is. De geboorte van Ifmael , Ifaak , Sarnfon en van ]о- iisg gc:

hannes de Dooper, is wel door de mond der Engelen voorfegd5 doch milli

doe fy ter weereld gekomen waaren, heeft geen Engel ooit haar geboor

te verkondigd 5 om dat die Heerlijkheid alleen voor de Saligmaaker der

Weereld bewaard wierd 5 wiens geboorte niet alleen door den Engel be

loofd, maar ook bekend gemaakt en gevierd is, met toejuiching der He

melfche Heirfcharen, loovende en prijlende Godt over fijne verlchijninge

in ’t vleefch , Luc. 2: 9—1 6. En nadien alle defedingen van de Euang‘eliilen ,

feer waarfchijnelijk befchrevenzijn , wanneerder tot Jerufalem en te Веш—

1ehem noch getuigen genoeg in ’t leven waren , en eenige mogelijk on

der de laatl’te , noch wel het verkleumde Bloed van haare vermoorde Kin

deren beweenden , die de Beulfche Herodes had omgebragt5 voorwaar

dat heeft alle lal’tering de pas afgefneen , om defe getuigeniíl‘en te wraken.

Alleen will: d’afvallige Juliaan te leggen , dat’er meer foodanige Sterren ver

fchenen waren , en datie alle 4.00 jaaren wederom quamen: doch dat heeft

d’Ervarenis leugenagtiggemaakt. Ook en moet niemand wonder doen , dat,

alhoewel de Heilige Hil’torie gewag maakt, van het Zaifoen desjaars , en

van den Dag van Chrif’ti Dood en Opflîandinge, en van fijn Hemelvaard;

Ту egter den Dag van fijn Geboorte nergens aan-en-teekend: want fulks en

{chijnd niet door nalaatigheid , of onkunde der Euangelillen gefchicd te Img?

zijn5 maar veel eer om eenige andere reden, die niet onvoeglaam zijnin bomen,

bedenken te nemen 5 namelijk datmen aanmerkt, dat het de gewoone Stijl жатва

der Heilige Schriftuure niet en is, de Geboorte-dag van eenige menfchen `

te noemen. » Jefus nu in fijn geboorte onder de algemeene rang der men

fchen geteld werdende , foo en is ook van den dag fijner geboorte , als men

fche , niet een woord gerept. En of wel defe Jefiis de Melllas was, die IHS; sa"

aan de Vaderen des Ouden Tefiamcnts beloofd en toegefeid was 5 foo is ¿im

hy egter in fijne geboorte feer opmerkelijk voortgebragt tegens de mee- ас

ninge van de Aards-vaderen die felfs fijne voorzaten waaren: want jakob „mom

beminde Rachel, en hy fou Lea niet gekregen hebben, by-aldien hy niet $°1<°т=д is

bedrogen was geweeí’c; en nochtans moeite de Chrifius van Lea voortko—

men. En alhoeweljakob dit doe ter tijd noch niet bewuft en was ‚ foo quam

hy dit egter naderhand op fijn Sterf-bedt te weten: Propheteerende, Dat

de Scepter niet en fan ‘van ума wĳken, voor dat de »Si/ofen gekomen zĳn.

_Nu was Juda een van Leaas Soonen 5 doch indien hy geweten had , dat

uit haar de Meffias fou voortkomen, hy hadde haar boven Rachel kon-I

'nen agtcn. Doch Godt heeft willen toonen, datJefus geboorte niet voort

gekomen is , uit de willekeur en voorfienigheid der menfchen; en dat felfs ook

niet uit die, uit welke hy nochtans fekerlijk ‚voortkomen moeíl. Soo dat

al wilde Ifaak den groote Zegen aan Efau geven, foo quamfe egter aan Dumm

Jakob , om dat die een Voor—vader van de Meífias moeite zijn. Gelijk Musk@

dan ook van fornmige aangemerkt word, dat een vanJefus voorzaten , den

Meffias heeft foeken om ’t leven te brengen , veel Eeuwen eer dat hy geboo- ЮНОС

ren was: want Juda , van wien de Mcfl‘ias af-komfiig is, wilde ’I‘hamar ëîgnoéäff

’ _Ooo i doen
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doen verbranden , terwijl fy fwanger ging. Nu dewijle dat fy den Man droeg,

uit wien de Chriítus moeite voortkomen, namelijk Phares5 foo fonde,

by aldien defen voor fijn geboorte gefinoord waare , de Chriflus ook in

hem vernietigd zijn geworden. Voorwaar, al was de beflaping vanjuda en

Waarom Thamar onkuis , en haar Hoewelijk Bloedl‘chandig5 loo wilde Godt

асвпоса— egter Koningen uit dat Bedde voortbrengen; namelijk fulke, die eerl’t

штат“ het gan'tfche Volk Ifrael, en daar na het Rijk van jucla beheerfchen fou

Thamat den 5 tot eindelijk de Melfias , felve daar uit voortkomen fou. Hoedanige

Ë‘I‘ËCIFÏ’ dingen ons waarfchijnelijk ruim en breed in het Oude Teílament verhaald

worden 5 om ons naderhand te doen bemerken, dat de Verlol'fer Ifraels ,

_uit het Huis van Juda fon gebooren worden: gelijk den Euangeliít Mat

theus daarom niet alleenjefus Geflagt-regií’cer ophaald 5 maar ook de gemel

Sier опй: de Vrouwe aanteekend. Want dat hy fulks niet en doet , om daar uit eenige

deugdelijke waardigheden , die in defe сете Vaderlijke Stamhuifen uitblon

Matth-r*- 3- ken , op te haalen , noch ook niet om eenige luifter uit den Adeldom totJefus

geboorte by te brengen 5 fulks blijkt daar uit genoeg , dat defelve daar in niet

_te vinden was 5 nadien fy defelve door foo groote fchand-vlekken , geheel en

al beneveld hadden. En derhalven beter behoorden in ’t Vergeet‘boek ge—

field te worden 5 op dat menfe nooit verpligt wierde _te betwillen. Maar het is
veel eer gefchied, om daar door verfekering te geven , dat de Meffiaszil-i

fulke Sondaren en Sondereffen , welke met een Boetvaardige bekeering tot

Boelens hem komen , niet en fonde uitwerpen. De vlugt van Jelus na Egipten ,

ас en fijn wonderlijke bewaaring aldaar, geeft ook geen kleine blijk van fijn

„и; „а Mefliaflchap: want fulks was van hem voorfeid, Hofea п: 1: van Mat

ЕЁ?“ theus ook daarom aangehaald5 op dat’er bleke dat het Godt was, die dit
" t’ foo belruurde, en dat jefus de hand des Kindermoorders alleen ontging,

om te fijner tijd het oogmerk van fijn Menfch‘werding te voldoen. Welk

Moord—tooneel te Bethlehem ‚ den Euangelií’t ook bewíjít voorfe d te zijn

van Jeremías kap. 31: 15, 16. En belangende de gefchiedenis elfs , die

beveiligen de Joden ook_in haaren Talmud , alhoewel {у de naamen eenig.

finds bewimpelen. Gelijk foo ook doen , andere on-Chrillenen : ja het Hel.

fche woeden van Herodes felfs , heeft de waarheid vanjefus komlle in de

Weereld beveiligd 5 dewijl’er anders geen reden was , om tegens weere—

loofe Kinderen , lig foo ‚wreed-aardig aan te í’tellen. Gelijkmen dan ook defe

onnoofele Martel-aartjes ‚ als de eerlte Bloed—getuigen , van den Naamejefus

aan te merken heeft: een faak die foo rugtbaar is geweeíl , dat felfs de Hei

denfche Schrijvers daar van gewag maaken 5 alhoewelmen fig te verwon—

,ofcpbus deren heeft, dat Jofephus , die veel andere wreedheden van defen Hero—

ЬссГтп des aangeteekend heeft ‚ dit Moord‘tooneel , met de Gordijn van een diep

fiilfwijgen toegefehoven heeft gelaaten. Doch daar worden meer blij kenin

moord dien Schrijver gevonden, die openbaar maken , dat hy met voordagt ,

ЁЁЁЁЁБ eenige vermaarde _dingen van fijnen tijd, bedommeld en heeft foeken t’on

der ‚te houden. Want of wel in het xvni. Boek fijner Ioodfche Oudhe

den, eene opmerkelĳke getuigenis van Jefus Chriítus gevonden word 5

foo hebben evenwel fommige Geleerde Mannen getwijfeld ,_ of het wel

mogelijk is, ‚dat fQDdanigen getuigenis van een jode , die een Vyand der

‘ Chrifìeì‘en МВ, is konnen voortkomen? Want dien Schrijver daar ter

plaatfe van Jefus gewag maakende5 houd het ten hoogí’ten bedenkelijk,

of het wel betamelijk is, dien jesus een Menfch te noemen 5 aangefien

de boven-natuurlijke Wonderen dien hy dede. Ну werd ook van fommi—

ge geloofd, ter felver plaatfe re feggem Dat туфа de сшитша.

En dat hy , Drie dagen nafijn Dood, Д; levendig vertoond heeft ; en dat

pike
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fi‘lke en diergelgj/ee Wonderen 'van hem door de Propheten Фот/ёж! waren.

En met dele getuigenis hebben de Chriítenen , de Joden van over lange

bevogten: doch het en moet de Geleerde Mannen van de voorlede en ÌOQPM,

van den tegenwoordigen Tijd , geenlìnds belgen fegdjohan d’Efpagne , dat

wy ons foo ligt niet laaten wijs maaken , dat dien jode, die nooit eeni

ge fehijn gaf,‘ dat hy een Chriflen wilde worden , foo feer tot voordeel

van de (Jhrifielijke Religie fou willen fchrijven hebben. Want hoe fou

hy in fijn Boek, een geloof foo klaar verkondigd hebben, van welk hy

nooit geen Belĳdenis gedaan en heeft? Immers fchijnd het verre van hem ‚

dat hy Jefus voor de Chrií’tus fou erkend hebben , aan den welken de Pro—

pheten , de Heerfchappye der Weereld toefchrijven; nadien hy defelve aan

Vefpafianus toe—eigend, die een Heidenfch Prins was 5 hem een Gods

fpraak toepalfende; die niemand als de Soone Gods‘toekomd: ’t gene

waarlijk feer wijd afis , vanjefus voor de Chriflus te erkennen. Dus foumen

dit dat op konnen feggen 5 dat indien de boven-verhaalde woorden, niet

waarlijk van Jofephus fouden voortgebragt zijn 5 dat daar fekerlijk uit

volgen fou , dat dien Schrijver alsdan geheel geen gewag vanjefus Chri—

Низ. in lijn gantfche Hillorie gemaakt heeft 5 dewijl hy nergens daar van

en {preekt , als op die eenige plaatfe , welke verdagt gehouden word. En by

aldien jofephus deugdelijk‘ondernomen heeft gehad, van de aanmerke—

lijkí’te voorvallen van dien tijd te fchrijven 5 hoe fal het gelooflijk zijn,

dat hy fiilfwijgende, die groote Wonderen, die Jefus gedaan heeft, en

die aan al de Weereld bekend waaren , met í’tilfwijgen fou overgeflagen

hebben. Doch dat en fal het eenig verfuim niet zijn, darmen in_)ofephus

vinden kan; als waar onder ‚ alswe terítond feiden , men voornamelijk het

fiilfwijgen , van Herodes Kinder—moord te Bethlehem, niet mis-tellen

moet. Soo datmen fig niet en moet verwonderen , te fien dat eenJood , die

het Chriílendom nooit is toegedaan geweeít , met voordagt ook de Wonder.

daden , die hem vanJefus de Nazarener bekend waaren , overgeílagen heeft.

Gelijk mede dejoodfche Príefiers, Chriíli Opí’tandinge wel tegengefproken

hebben , niet tegenllaande fy van de waarheid genoegfaam overtuigd waaren.

Vele nochtans gelooven , dat die plaatfe wel van Jofephus felfs gelchreven is 5.

doch darmen , gelijk d’Efpagne wel aanmerkt , eenige woorden daar in ver

anderd heeft, ten bcl’te van het Chril’rendom; hoedanig aan meer Schrif

ten waarfchijnelijk gepleegd is, door den alten grooten yver van fommí

ge in de voorigetijden. Want aangaande Jofephus Boek; de neerfiige

Hieronymus, die het felve in het Latijn vertaald heeft, en geenfinds ver

geten heeft alle de getuigenifl‘en te doen gelden , ‘welkeJoden en Heidenen

van de Chrií’relijke Religie geven; die heeft Jofephus waarfchijnelijker

aan de waarheid van fijn felfs meeninge , doen fpreken: Want hy en doet

hem niet feggen , aangaande Jefus, Бах/{7 de Chri/iw was ,' maar dat—

тел geloofde dat b)’ de Cbrĳim wm'. Invoegen Jofephus alleen verhaald ,

wat het geloove van andere was 5 namelijk der Chril’tenen , doch niet dat

hy het felfs geloofde: want hy en was geen Chriflzen 5 en fonder dat en

kon’hy metfeggen noch belijden , datjefus de Chrifius was. Dochoffchoon

dien jode dit met en heeft beleden, moetmen niet meenen, datde Chrií’telijke

Godsdienll: daarom yts van hare fekerheid verließ : want de waarheid kan de

voorfpraak van haar tegenpartijders ligtelijk mifl‘en :alhoewel egter de plaatfe

van jofephus met die van Тacitus niet na en laat ‚ ons in een ander {luk tegen

haar, feer dienltig te zijn. Namelijk hier in, dat fy betuigen, dat dienJefus,van

welke de Chriltenen haaren naam voeren , onder den Roomfen Stadthouder

Pilatus is gekruill geworden 5 ’tgeen ook Tacitus fchríjft; en dejoden looche—

О 0 o 2 nen ,
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nen , en feggen ,dat fulks welhonderdjaren te vooren gefehied is. Hoedanige‘

gefehillen wy niet alte ver mogen ophalen 3 от dat wy den Mefiìas veel eer uit

de H. Schritten , dan uit de betuiging der joden of Heidenen voorgenomen

hebben te betoogen. Sommige Geleerde , hebben over deKinder-moord te

Bethlehem , ook willen ondertoeken 5 waarom Godtjofeph en Maria alleen

heeft laten waarfchouwen uitJudea te vlugten; en de andere Vaders en Moe—

ders die mede te Bethlehem woonden , niet; daar fy , indien fulks gefchied

waare ,‚ hunne Kinderen ongetwijfeld van de Moordadige handen des

wreeden Herodes , hadden konnen bevrijden? Op hoedanigen Vraag—{luk

de doorfigtige johan d’Efpagne , aldus heeft meenen wel te antwoorden:

Bethlehem feid hy , was de geboorte-plaats van den Meflìas: de tijd van

fijn komfie was verfchenen; indien nu de andere Kinderen die op defel‘

ve tijd gebooren wierden alsjefus ter’Weereld quam , noch geleefd hadden ,

' men hadde dan mogelijk eene derfelve voor den Chriílus genomen. Want
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veele minder-wefent1ijke omílandigheden als defe , hebben namaals tot vee-'f

1e hunne bedrog , eenige fehijn gegeven , die de Naam van de Meflias aanna

men 3 namelijk doe de tijd van fijne komile uitgeloopen was. Om dan fooda

nige feiten voor te komen , heeft de Wijsheid Gods niet gewild, dat de

Kinderen , die ter felver tijd en plaatfe gebooren wierden , in ’t leven fou..

den blijven. En op datmen weten fonde datfe alle gefiorven waaren , foo

heeft hy befield , dat hunne dood door een openbaar middel fou gefehie

den, en bekend gemaakt worden 5 en agtervolgd met een algemeene rouw

der Ingefetenen. En om dat jofeph noch Maria, niet tot binnen in de

Geheim—kamer van de Tyrannige Herodes kondenindringen; fietdaarom

was het noodig haar-lieden ‚ fulks door eenen Engel bekend te maaken : doch

dewijl Jofeph en Maria met het Kindeken Jefus , op die waarfchouwing

ligtelijk na Egipten benen—trekken konden; daarom en iffet wederom

niet noodig geweell , dat Godt daar toe de Engelen lait gaf, om het Kin.

deken op haare handen te draagen en derwaards te voeren 5 gelijk eens de

Duivel tegenjefus feide , doe hy hem verfogteom fig vandehooge Kap-tin

des Tempels af-te-werpen. Maar gelijk Godt nooit , ofheel felden onge

woone middelen gebruikt , daar de gewoone middelen tot fijn oogmerk haar

Werking konnen doen 5 alfoo en Wait ook niet noodig dat Jefus fig onnoodig

in gevaar begaf, om door een omweg van den Tempel neerwaards te komen :

gelijk hier ook de laß vanJefus vervoering , aanjoleph gelaten word ,om dat

denoodfaak niet en eiile, dat hem de Engelen op haare handen derwaards

brengen fouden. Naar dit kanmenjefus Mefllafl‘chap ook bevelligtigd fien

in fijn wederkomil: uit Egipten , en fijne heimelijke wooninge te Nazareth:

’t geen gefehiede , op dat vervuld fou worden, ’t gene door eene der Pro

pheten voorfeid is 5 namelijk dat hy NAZ‘AREN Us fal geheten worden, Matth.

2: 23. waar op mogelijk van Jeremias kapit. 31: 6. gefien word. Gelijk

hy ook als een onbekende van Bethlehem , voor een- Nazarener uit Galileen

gefprooten, by ’t gemeen gehouden is geworden, ]oh. 7: 41,4.2,52. En

hier van daan fchreef Pilatus in het’Opfchrift boven het Kruis; JESUS

DE NAZARENER DE KONING DER JODEN. De dienlt des Voorloo

pers, namentlijk van Johannes de Dooper, beveiligd ook het Mefl‘ialfchap

van jefus, Matth. 3: i. Want dat hy foo een Voorbode foude hebben ,

was van Efaias voorlegd , kap. 4.023. Defe was dan dien Engel , waar van Ma

lachias gefproken heeft, kap. 3: 1. en nader verklaard, kap. 4.. vers 5, 6.

Die hier Mm genoemd word, om dat Johannes de Dooper fou komen,

In Gee/Z en z'n ‚(ату ‘van Elim', Luc. I: 17. Waarom ook defeJohanncs

ruimweidiger van Mattheus befehreven werd , op datmen niet en fou tw‘ij НЕ:

` ” len
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len of hy was den beloofden Elias : gelijk hy ook voor een Groot Propheet

erkend wierd, en ongemeene toeloop had om van hem gedoopt, en als

tot een Nieuw-Verbond Gods, ingelijfd te worden. Waar van ook Jofephus

getuigenis geeft, als hy verhaald, waarom Herodes defen treifelijken Man

door ’t Sweerd deede fnenvelen. By aldien dan defe Johannes de. Voor—

looper van de Meílias is geweefi: , foo is dan ook Jefils Meiliafi‘ehap daar

door beveiligd 3 als van den welken hy Predikt‘e , dat na hem quam de Groo‘

te Propheet en Heiland, dien hy Matth. 3:11. even foo befchrijft, als

hy van Efaias kap. 4.0: 10, п. Malch. 3: 2, g. en 4.: I, 2, 3. afgefchil

derd was. ’t Geen dan ook noch nader van den EuangelifiJohannes in defe

woorden verklaard word; feggende : Deje ¿ß ’van welken ikgejegd hebbe: na m)‘ kap. r. vers

komd een Man, die ‘11001‘ m)’ geworden is, want h] ша! eer dan ik; ende 19’ 5°’ 3"

ik en kende hem niet, maar op dat h)’ aan умете geopenbaard worden ,‘

daarom ben ikgekomen , Doopende met het Water. En hier mogenwe geden

ken aan de Goddelijke getuigenis des Vaders , opJefus Doop gegeven : - want

die betoogd genoeg, dat hy de Mefiias was, als hy door een flemme uit

den Hemel feide; Defe is mĳn Saone, mĳn geliefde in welken ik mĳn wel- 13°C“?—

behagen genomen hebbe , Matth. 3: 17. ’t Geen ookby den Propheet Je- ÎÎCÎfij’c‘ÎB ‘

faias, kap. 4.2: I, 1, 3. in feer opmerkelijke woorden te vooren afgefcha- ‘DORS-lewi

duwd is , en waardig zijn datmenle hier ter fnè met een aandagtig gemoed o- gege'

verwege. Maar gelijk alle waarheid in de mond van twee of drie Getui

gen befiaat, alfoo heeft Godt ook van fijn zijde , het Goddelijk Soonfehap ~

van Jefus , door drie Getuigen van den Hemel; in drieopmerkelijke vo0r—

vallen willen betuigen: want fulks is eerfif gefehied in fijnGeboorte; doe in
llijnen Doop; En ten derden in fijne verheerlijking op den Berg: tot

welkmen ook noch de laati’te in fijn Dood mag toevoegen: als wanneer

door ’t verduií’te—ren van de Sonne , de gantfche Aarde in donkerheid zat.

En dat de oudeJoodfche Kei-ke, .dC firaks—aangehaaldeplaatfe van Efaias, eer

tijds van den Meflias heeft verfiaan , blijkt daar uit, dat haarenChaldee—

fche Vertaaler daar ‚heeft bygevoegd, Slet Knegt de Meflias. En

heeft haaren vermaarden Abarbanel , die gene, -welke ‚vandie uitlegging Getuige.

afweken , niet weinig over den hekel gehaald 5 daar in tot eenruggelleun heb— 2:32:15“

bende Rabbi Kimchi, en de treffelijkc Maimonides. En waar toe meer aanfien van

getuigen , daarwe ons foo merkelijk in dat gevoelenbeveltigd fien ‚ Matth: ‘Jlîlgmzeîî

12. vers 17, 18. Over welke aangetoogeplaatfen, menvoornamelijk aan- и: i

merken moet, dat Godt den Meffias foodanig aan deJoden heeft willen open

baren , als fy hem foo lange te vooren verwagt hadden. En hebben deJoden

defe benaming MassIA s, ongetwijffeld uit de Heilige Schriften aangenomen :

want foo noemd David in den tweeden Pfalm; des Heeren Ge/alfden,

Messias. En Daniel in fijn Tijd-raming der Lxx Weken, {preekt van Dam,‘

MESSIAM den Voîfl. Het gene naderhand verklaard word van Andreas, тщ

als hy tot fijnen Broeder Simon fegd; имеетgevonden den Металл,

’t welk o's телеф: zĳnde, de Chri/fm, Joh. 1: ‚4.2. Gelijk mede in de

reden van de bamaritaanfche Vrouwe bleek, dat defe naam feer gemeen by

de Joden was , alíTe fegd, Ik weet dat deMeflìa: komd , diegenaamd word

Chrĳim , Joh. 4.: 25. Doch op dat Jefus de Joden ‘van haare vleefchelijke ~

gedagten aftrekken (oude , dewijlfe haar aan fijn geringen Raat ergerden ‚ PM 8= 5.6

от dat hy niet en fcheen te betoonen’t gene [у van den Mefi‘ias verwagten— ”и“

de waren 5 fiet daarom heeft hy dikmaal hem felven ‚de Soone de: Men/¿hen waarom

genoemd. Hoedanigen benaming by de Hebreen gemeenlijk genomen wierd, g?. Je“; ‘le

voor een menfch van een flegte en veragte Praat. Waar op Jefus ook ge

fien heeft, als hy van fijn Lijden feide д DeJoone de: Menfc/oenfalo’ver- buffa;

3 noem ‘
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geleverd worden om Gekruzfl te worden, Matth. 26: 2. Doch na fijn Op.

fiandinge heeft hy fig nooit meer,‘ de Soone des Men/eben genoemd. jelus

Sjjnover- Meffiafl‘chap kanmen ook uit fijn Overwinninge tegen de liítige verfoekingen

des Satans afilemen , Matth. 4.. Daar uit het verhaal breed genoeg gelien

Duivel. word, dat, gelijk hy van de Heilige Geeft in de eenfame Woeflzrjne ge

leid wierd om verfogt te werden van den Duivel, fulks alleen gefchiede

om gelegentheid te hebben, om fijn onverwinnelijke Heiligheid te betoo

nen5 op dat hy wel in alle dingen nefi‘ens ons fon verfogt ‚worden , doch

dat in hem alleen fou uitblinken , dat hy fonder Sonde was 5 en daarin al

foo ook kragtelijk fou bewefen worden , de Soone Gods, en de Mellias

.Bcdcnking te zijn. Voorwaar hier en behoord geen aalwaardig menfch in onfe reden

in te vallen, noch by fig felven te denken, dat dit flegts een {Chim-ge.

шишек vegt geweeít is5 meenende dat de Duivel (kennende de Soone Gods,te_

дюже" gens welke hy niets en vermogt) foo gek niet en was dat hy, afgelegd

hebbende den fchrik voor Godt , Jefus foude durven aandoen , om hem door

lill in de Sonde te flepen г Want wy {ouden antwoorden 5 nadien de Duivel

alleen een gefchapen Geefl: is, die geen on-eindig begrip der dingen kan

hebben 5 maar in fijn quade Rand , flegts een verdorven oordeel befit , dat feg

genwe, fchoon hy een duifend-Konfienaar is, meenigwerfvan rafende driften

vervoerd word , om gantfch radeloofe aanflagen te ondernemen. Aldus heeft

dan defen Aards-leugenaar als onkundig in de hoogíìe Verborgentheden

1Tim.5. der Saligheid, die feer groot is, en waar in felfs ook de goede En elen be

iclr’scâóim. geerig zijn om in-te-fien5 defen mcnfche Jefus, die hem hier eenfaam ,

en arm en verhongerd te Vooren quam, en alle fh'aalen van fijn Goddelijk

Soonfchap , agter defen vernederden fiaat verfchoolen hield , aangerand ,

‘ om ware het mogelijk , hem te verleiden. DochJefus het Sweerd van Gods

mond en'woord te baat nemende , flaat defen Helí‘chenKampvegter af5 hem

beroepende op de Heilige Schriften. Dus is dan hier in grootdeels geble

ken , datJefus , als de boone des Menfchen , even als door de Propheten

van de Meflias voorfegd is 5 Voor een weinig tĳd: mindergeworden wm’ ‚dan

de Goden ofEngelen, Pfalm 8: 6. Want daar moelle van hem gefeid konnen

worden 5 dat hy geen gedaante noch Heerlijkheid, noch geí’calte en hadde

alsmen hem fou aanfien, Efaia I,'3: 2. ja dit moelle alfoo gefchieden, op

dat hy ook hier in als het Vrouwen Zaad, dat het Serpent den Kopver

brijfelen fonde, fou konnen in de VerfTenen geiteken worden 5 maar na

maals door fijne Opfiandinge, als hy in fwakheden beproefd en in verfoe

kingen overwonnen lou hebben, daar over Heerlijk Zegepralen foude5 dewijl

op hem alle die Goddelijke gaven , waar van wy by Eíaias kap. 1 1: 2. lefen ,

fouden ruiten. Laat’er ook by aangemerkt worden , dat felfsin defen fiaat

der verfoeking , de Engelen zijn gekomen om Jefus te dienen. Soo dat de

In ‚Mu, Vader ook hier lijnen Sooneniet en verliet 5 maar hem agte als fijnen Knegt

шведс- dien hy onderí’teunde ‚ Efaia 4.2: 1. En gelijk het blijkt uit Joh. 6: 14.. en

“nghec—Î 7: 4.0. dat de Chrií‘tus van de Joden niet anders dan als een Groot Pro

Godtbhj _ _

kenvanwñin pheet verwagt wierd, die door ongemeene Goddelijke verligting , haar de

gsâjä‘jä) Geeitelijkheid der Wet , regtfinnig verklaaren fou 5 alfoo werd ook als

gegeven. door een tegen-blijk voor Jefus Meífiaffchap , by d’Euangelií’cen aangetee

‘ kend, dat hy korts op fijn overwinninge, fig tot het Prediken en Pro

pheteeren begeven heeft: Soo dat het Volk dat in duiflîernifl‘e zat , een groot

ligt begon te fien , gelijk Mattheus uit Efaias aantrekt. Daar hy dan ook

roond uit de Steden en Landítreken daar Jefus het ligt des Euangeliums

eeri’t dede opgaan, dat defc Voorfeggingen vervuld wierden; namelijk in

de Landpalen van ZabulonenNephtalim. En daar worden Oudejoodlfchfe

‘ ‘ ` ' ’ ’ Se ш -
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Schriften gevonden ; waar infe door overleveringe feggen , vdat de Mef'

llas in Galilea moelle geopenbaard worden 5 even als by Mattheus kap. 4..

vers 12. en _]oh. 4.: 3. aangeteekend werd. Defe was dan de Propheet die

Mofes beloofd had, dat Godt uit het midden dei'Broederen fouverwek

ken, Deut. 18: 15. Die daarom ook Messias of de CHRISTUS, dat is,

De Geßilfde genoemd word, om .dathy tot het Leer-ampt, als een Predi

ker der aangebragte Geregtigheid, dat is het Euangelium , moeite Ge

falfd worden , Efaia 6 1: L_]oëi 2: 231 En _dat alfoo blijken fou , Dat de mond

der Heeren /jirak, Efaia 21.9: 2-5. Nu gelijk’et Deut. 34.: ход/0011616 was,

` dat’er naar ivlofes geen diergelijk in Ifrael fou opllaan 5 en deJoden egter de

Meflias in veelen uitnemender dan Mofes Verwagten ; foo is onfeilbaar uit alle

de Wonderwerken die Jefus van Nazareth gedaan en fijne Leere mede beve

{tigd heeft , gebleken , dat hy de verwagte Propbeet-en Mellias was. En foo

hebben ook de verinaardile joodfche Leeraars, Maimonidesen Abarbanel

de plaatfe Efaia 52: 13. (ó'iet myn Knegt _[211 verßandely'k handelen; by

fal verhoogd en verheven, jafeer hooge werden) verklaard: Hy fal ver

hoogd werden boven ABRAHAM, en verheven werden boven Moses, en

_beer hooge werden boven de dien/¿bare Engelen. Ед ,dat de 661116 Аройе

len met dufdanigen Taal ook van defenjefus fpreken ; iietmen klaar genoeg ,

Hebr. 3: 3. Namelijk dat hy foo veel meerder Eere dan Mofes is waardig ge

agt , als den Веник-111661161: is verheven boven _een Huis _dat hy gemaakt heeft.

En dit is dan ook eerflelijk de voorname Hoofdfomme van 161113 611 (ijn

Voorloopers Predikinge geweeíìz, namelijk dat de lTijd van de komlle des

Meflîas vervuld, en het Koningrijke Gods пафу gekomen was. Нес1о

dendoin alůndS C1001' V661@ Gelijkeniffeh voorhoudende , de Teekenen der

Tijden uit de Schriften , om die tegen fijn Leere en Perfoon , omítandelijk te

ondcrfcheiden: 0p dafer blijken mogt , dat hy , inwieniGods Raad oogen

fchijnelijkgefien wierd, ni¢t anders Predikte, аНГег van den Meílias te wagten

ftond i en dat hy derhalven de waere Метаmoelle zijn. En opdat fig ook

niemand daar laan ftooten тент, ¿afer nooit geen Propheet uit Galilea

opgeflaan en WaS 1 (611 (И deПШСЁС )Odell Waanden , dat’et betamelijker was

dat de Meíl'ias te Jerufalem woonde ‚ daar de groote Leeraars der Wet de

voorbeelden van de Meilias dagelijks onderfogten , en nietonder een onwe

сепс! Volk dat in duillerniffe 2215) liet daarom leheen het den Euangeliíl noo

dig de voorlegging des Propheten Efaiaô boven aangehaald , haar naderhand

onder oogen te Rellen, op dat hy betoondC. datditeen {linksopgevatte

ergerniffe was , en datfe dwaalden niet wetende de Schriften. Soo heeft

mede _in de verkiefing _en roeping der Apoitelßn , het Meíliaífehap van

Jefus uitgeblonken: want dewijl hy eenmaal van de Aarde vertrekken en

ter Regterhand Gods fou gaan litten, moeßender zijn die na fijn 11611611
vaard , als getuigen van fijn Wandel en Lijden , een Euangelium des Ko
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ningrijks onder allen . Volke fouden gaan uitbrekien: want foo konde in Aîoßîc"

hem en'in fijne navolgers vervuld worden ‚ ’t geen’er gefproken was , Efaia 8. де ш

vers 18. en kapit.` 52: 7. Pfalm 68: 13.91! 16: 3. Dewijledatdit de Viffers

_fouden z_ijn , die de Heere fou'fenden 0111 1112161 tevergaderen tot het Rijk

van Chriílus, Jer. 16: 16. Immers is dit injefns van Nazarethvervuld:

want hy heeft de Verborgendheid des Koningrijks nietaande Wijf'e ‚ noch

aan de Rij-ke , maareerltelijk aan de geringe en eenvoudigegeopcnbaard.

jefas en heeft deHooge-fehoolen _niet beíogt ‚ om vandaar eenige doorílepe'

veritanden, en Wet-geleerde, сп di@ met allerleivoor-oordeel en Phari

zeefehen ereíTem vervuld waeren , afee haaien , om alfoo fijne Leere met lill

`en menfehelijke fehranderheid , d’eenvoudi`ge in te boefemen 5 11111111- hy heeft

ОП
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ongeletterde en gering-geagte menfchen, Villers , Zee-luiden en diergclij ke,

die Kinderen in ’t verftand, en onbefneden van fpraak waaren , geroepen , en

met fijnen Geeft der Goddelijke Wijsheid vervuld ; op ‘dat hy te bet aan de

joodfe Schriftgeleerde , en de magtige die op den Stoel van Mofes zaten 5 als

mede aan de Heidenen— , fou doen blijken , dat fijne Leere uit Godt en van den

Hemel was: want daar was voorfeid : Uit den mond der Kinder/ten: fn der'

Suigelingen, hebt ¿y Лемм gegrondvq/l‚ om uwer tegenpartĳders wille ,

Pfalm 8: 3. En alhoewel dejoclen hier tegen roemden, met te feggen; Неф:

ymand uit den O’ueĳien z'n ber/zgЛов/4 ‚ ofte uit de Pharz'zeen ? (te kennen

« willende geven , dat het flegts Luiden waaren uit het Gemeene Volk die efus

aanhingen , om datfe de Wet niet en willen ‚Joh. 7: 4,8.) Nochtans hebbenfe.

daar door betoond , datfe felfs blind in de Schriften , niet en willen , dat

fulks moeite gefehieden , op dat de kragt Gods in fwakheid volbragt wierd.

Gelijk het ook genoeg in Nicodemus en andere gebleken is , dat hetJe

fus Leere niet onmogelijk is geweel’t, een Pharizeer te bekecren. En Pau—

lus, die onder defe Seëte opgevoed was, is naderhand tot een Grooten

Apofiel en Prediker van Jelns Leere geworden, Aetor. kap. 9’.en iz. En

dat de Joodfche Schriftgeleerde en Pharizeen , ook de kragt van de Lee—

re der Apoltelen , niet en hebben konnen verduiíteren, blijkt onder allen

in haaren Talmud, daar fy van Jefus Difcipelen gewag maakende , eenen

noemen die in jefus Naam de Sieken genas. De Difeipelen fchijnen ook

шеей: Galileers geweefi te zijn van Bethfaida ‚ een Stadt aan de Galileefche

Zee gelegen д die dan ook dit ligt des Euangelinms onder dat Volk dat in die

Landilreek in duiílernifl‘e zat , deden op aan. ’t Geen ruim foo wonderlijk

in de Oogen haarer Lands—lieden , als rijk van Goddelijke kragt , in haare

eigen herten heeft gefchenen; als waar door fy haar nu foo geheel over

reded en gevangen genomen vonden , onder de gehoorfaamheidjefu Chri

iti, datfe alles verlieten en hem navolgden. Laat ons verder tot een proef—{luk

van jefus Mefliafl‘chap , hier noch toe voegen , fijn rugtbaar Prediken , en

wonderdadige genefing der Sieken en Bezetene , tot welke het verhaal van

den Euangeliflî Mattheus kap. 4.. vers 2.3,v 24.. en 2.5. met andere vergele

ken , genoeg is: want Jefus ommeging geheel Galileen‘, leerende in alle

Synagogen , predikende. het Euangelium des Koningrijks; genefende alle

fiekte en alle quale onder den Volke. Soo dat fijn gerugte van daar ook

uitging door geheel Syrien ; tot hem brengende alle die qualijk geileld waren;

namelijk fieken met pijne bevangen , van den Duivel bezeten , Maan-fieke

en Geraakte , dien hy alle genas. Gelijk Lucas vanjefus Leere in de_Ioodfche

Synagogen ook aanteekend, dat hy feer geprefen wierd, kap. 4.: 15, 22.

hem alle met verwonderinge groote getuigenis gevende , over d‘e‘ liefi’elijke en

fchoone verklaaringen die van fijne lippen afvloeiden. En is defe Mond

der Opperile Wijsheid niet alleen geopend in Verborgentheden van Ouds

verfwegen, maar deITelfs Leeringen en Zede-wetten waaren ook verfeld

‚ met Goddelijke Wonderdadenen blijken van ontferminge. Te voorenwas de

mond der Wet niet alleen foo verre toegefloten, datfe doorhet vleefch kra te—

loos was , en niet en konde Regtvaardigen , Rom. 8: 3. шааг Godt heeft [niks

ook , foo wel in den beginne van de Huishoudinge des Ouden Tellaments,

als in het einde delIelfs , onder eenige verborgene wijfen aangeteekend : want

om onder lfrael de Wet‘in te voeren , bediende fig Godt van Mofes , een Man

die gantfch fwaarenmoejelijk van fprake was ‚ EXOd. 4.: I o. Als wanneer hem

fijn Broeder Aaron tot eenen fprekenden Mond onder veele beloftenGods

toegevoegd wierd. Gelijk dan ook ter tijd dat de Wet der Schaduwen

ten einde liep , en dat’er plaats voor een Volmaakter Teílament moeite

SCT
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gemaakt worden 5 de Priefier Zacharias in den Tempel fpraakeloos ge‘

maakt wierd, Luc. I: 20—22. Doch van defe Groote Leeraar, die met

vollen monde de fijne konde Regtvaardigen en Salig fpreken, werd’er ge’

feid 5 Ende умрут mond open gedaan hebbende, leerde h)’ de ó'ehare,

Matth. 5: 2. b‘alig fprekende die gene, welke Geefielijk Arm , en Treu

rig, en Sagtmoedig , en Hongerig , en Barmhertig, en Rein van Herten,

en Vrecdíaam, en Vervolgd, en Verfmaad om fijnent wille , en om het

Koningrijke der Hemelen louden zijn. Sulks datjeíus fig ookindefen foo

danig aan het Jodendom opdede , alíTe haaren Meflias verwagtende waa

ren: want in haare oude Schriften fiaanfe genoegfaam bekend, te leeren 5 Hoc-danig

dat de Meflias een uitvoerige Cecil der Prophetien en Leere ,- op fijne lip- де]??? n

pen fou voeren5 en dat hy als den Engel des Verbonds tot Godt (опор- c

klimmen , om een Nieuw-Verbond van haarent wege met Godt te maaken 5 l'fïgcigt

die als dan door de hand van den Meflias een Nieuwe Wet foude geven , ‘c n.“

welke door hem aan de Volkeren fou geopenbaard worden. Daar-en-bo— ‚

ven dat hy ook groote Wonder-daden doen fou , die alle de voorige on- De" Мед.

afmetelijk fouden overtreffen. En voorwaar hoe kon dien fonder \Von fiË‘ÎQËÎÎ

deren te doen tot fijn Volk naderen , wiens Naam felfs WGNDERLYK is , Mirakflßn

Efaia 9: 5. Invoegen dit alles foo levendig van de Propheten afgefehil

derd is , dat’er niets tot deflelfs regte befchouwing , dan het aandagug infien

van defe plaatfen toebehoord , Eíaia 61: I. en 4.2: a. Pfalm 22: 23. Ezech.

34.: 16. Deur. 33: 3. Efaia 29: 18. en 35:5,6.en53:4.. Enhiervanisge‘

heel Syrien ‚ dat groot en wijd-uitgeí’trekte Landfchap, dat doe van menfchen

krielde , getuigenis genoeg. Die dan hier—en-boven ook noch aanmerkt ,’

al die trooflelijke Salíg-fprekingen die Jefus infijnPredikatie op den Berg „ffl“ Низ

dede, Га! defelve in foo een digten drom van Prophetifche getuigeniíTen Ъ‘ЬНЁДЁД

voorfpeld vinden,’ datfe veel te ruimweidig fullen fchíjnen , om hier in-‘ grîpflfsliikc

gelafl: te worden. Laat het dan genoeg zijn te fien , dat figJefus ook daar kÎÂË’c‘l-ÎÏÄ.

in niet anders heeft aangeí’teld, als den Meífias betaamde: fijn Rijk alleen зоопд hccfß

tot verfiooring des Duivels en der Sonde, onder d’oprigting van de waare

Deugd, invoerende. Daar toe hy dan alleen de Deure en den Weg tot

dat Koningrijk open zet, op dat het regtvaardige Volk mogte ingaan ,

dat de getrouwigheid Гоп bewaaren, volgens Efaia 26: 2 . En hoe luiken Volk

moefi‘ gefleld zijn , voorwaar dat heeft] efus in de gefeide Salig-fpreking‚ met

naauwkeurige en fijn uitgefifte woorden afgefchetflt. Dus is hy dan waarlijk

MENAHEM, dat is een Тифа“ van fijn Volk geweeíl: gelijk de Joden ,

in haare Сетям ‘S’anhedrt‘m {eggen , dat ook de Meflias foo fou genoemd

worden: Sprekende als den HEILAND, Het Heil де: Heeren in de Grao.:

- te Gemeente, Efaía 63: 8. Pfalm 4.0: 1 1. Want foo had hy van hem felven

gefegd te doen, Efaia 61. De Geeß де: Heeren is op hĳ: om dat de Hee- _En (um .

re m)’ gefalfd heeft ‚‘ om uit te roepen het your ‘van het welbehagen де: ‘äèdfn‘gîîlr"

Heeren, en den dag der lwralee onjes Gods. Om alle treurzge te trooflen .‘ bctäogd.

om den treurzgen Zzon: te hefihi/zken, dat hen gegeven word Cieraad ‘voor

„Шеи, Vreugden-Olz'e voor trenrzghez'd .‘ het Gewaad де: Lof: ‘voor een

бетаин/деп Geeß. Soo datwe befluiten mogen 5 dat wie defe Leere niet

te gelijk met jefus als de ware Meflias kan ontfangen , die en kan ook

het woord der Propheten niet aannemen: want hy betuigd ook van hem штраф

felven, dat hy gekomen is om de Wet en de Propheten te vervullen; en .

niet om daar van te doen afwijken, of fijn Volk te onthefi‘en , Matth. 5. tíghcidbä‘

vers 17. foo nochtans, dat hy een overvloediger geregtigheid ‚шеей aan‘ weren'

brengen, als die der Pharizeen en Schriftgeleerde5 die fijn Volk foeken

moeite , by aldien hy de fijne in fijn Koningrijke foude inleiden. Welke ge‘

P P 9 reg—
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regtigheidjefus genoegfaam in fijn nader verklaaringe aanwijft , datfe geen~

finds tegen de Wet Gods , maar tegens de dwaalfieke Schriftgeleerdheid der

Joden aangekant lag 5 als die de Geeltelijkheid der Wet doe ontleerd en ’t

реванш: voornaamlte derfelve, door misverlland na-lieten. De Pharizeen willen uit de

äîicjcêiiîn Sehoolfche leeringen der Wet , feer wel, dat tot den Cuden gefegd was ,

hocdamg gy сп fult niet Dooden, en dat die fulks dede, flrafbaar was door ’t Ge- »

du rigte. Doch daar lag meer onder dit en de telt der Geboden ingewonden:

wervcma- en wat dat was , heeft de Saligmaaker haar en ons genoeg ontfwagteld en

gdd’ opengeleid , by Mattheus ор ’t vijfde kapittel: alwaar de groote Wet

Hoc И“ geverjefus , als die den zin daar van allervolmaakft verflond ,het Gebod van

«15de groo- Overfpel , Eed-fweeren, Egt-breken en van Gelijkevergelding5 als mede van

51: de Liefde tot lijnen Naalten en andere, feer wijffclijk ontbolflerd heeft ;

водит: ор dat hy den menfche leerde tot de Volmaaktheid opklimmen 5 haar

’ щам“ voorflellende, het voorbeeld van Godt haaren Hemelfchen Vader,vers 4.8.

° En dewijl de Schriltgeleerden en Oudllïen , die ’t beftuur des Volks en

“из“ der Kerk-pligten op den Stoel van Mofes beforgden , de Gemeenteflegts

jvâââidi; de fchors der Wet , en die noch met menfchelijke Overleveringen en Erf

Митя? Ygei'ugten , daarfe een groot gevoelen van hadden, bewimpeld en bedom

meld in de hand ftopten 5 en na~1aatig waarenin ’t uithaalen van den waren

gewacn- zin der Goddelijke Wet , en ’t Heilig oogmerk des \Vetgevers д foo heeftJe

fus hier door aangewefen , datfe blinde Leids-lieden en leer ontrouw in haare

uitleggingen waaren. Sy lteunden onder een menfehelijke waan met flor

digheid verfeld, te feer op de belofte van den Vader jakob, Genelis 4.9.

vers lo. De Werger/e1' enjìzl niet труден 'van ЛИС/депутат voeten. Рос

» chende namaals met een vermetele 'l aal , tegens den Ptopheet Jeremías ,

feggende; Kom aan, laat ons дойдёт; tegen jeremia den/zen : want de

Wer ja] niet 'vergaan ‘van den Priejíer, noch den mad 'van denW_1j/ën Ó?.

D».- “саге liet kap. 1 8: 1 8. Dus meendenfe altijd onfeilbaar te zijn. Doch die j eremias

toefland kaа lo до: р. 7: 4. en 3: 12. en 8: 8. en Malach. 2: 8. Mich. 7: 3, 4.. en andch

schrifrgc- der Propheten elders , van het verval hoord klagen , fal ligt afnemen konnen ,

leerden ten"а dat het ten tijde vanJefus komlte , vry flegt inet dejoodlche Schriftgeleerde
Il] C Vall

wus, hoc flond , en datfe de waare Leere door valfche Glollen verdorven hadden.

“11“ де P10' Dufdanige groote dwalingen dan , moeftejefus , om dat hy de Mellias was,

P CICll

,mhd fekerlijk beflralfen en verbeteren: want h wierd verwagt als dien Lee
n .

Dit ¿e raar der Geregtigheid, joel 2: 23. die met lfrael twilten en haar beftraffen

Memasdi: fou, Ezech. 20: 35. Efaia 11: 3, 4.. en feer aardig afgefehilderd van Ma.

lachias kap. 3; 2, 3. Soo blijkt dan ook hier uit, en uit alle die defti e

Lemar Leeringen en berifpingen der Ioodfehe geveinllheid, dat hy de Mellias

goîgcrlîcc'n was, en alle die den lelven na de ,Prophetifche voorfeggingen hadden ver

vcrîbcrmn. wagt, konden daar uit wel gillen,. dat hy fijn Koningrijk alleen onder

f een rein Volk fou begeeren op-te-rigten. Dus was het dan noodig, dath

eenige Rijks-bevelen aan lijn Huis-genooten voorfchreef, gelijk hy doorgaans

in fijne Predikatien gedaan heeft , welke ook met de voorfeggingen over

lijn Perfoon en Ampt , als tweedroppelen waters, elkander gelijk zijn: ja

jefushecf: hy heeft daar in felfs de Regelen en Leerflukken van de belle `Ioodfche

in ‘t leeren
1:11; ¿c „_ Meellers voldaan : gelijk den geleerden Drufius, Grotius, Buxtorf, Cartwri -

grim d“ Bertramus en andere, uit haare gefchriften hebben opgevifl. En gelijk hy

dan defe fijne Leere invoerende , lijn Kerke waarfchouwd tegen de val

voldaan. fehe Propheten , foo doet hy fulks wederom tot een blijk van fijn Mef

lialfchap , als een Herder die fijn Volk niet alleen fou leeren, maar ook

fou behoeden; en in die Leere haar befchermen , tegen alle vremde lee

ringe: gelijk voorfegd was van Zacharias en andere. En is ookJefus Leere

’ ‘ niet
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niet onvrugtbaar geweeil, maar heeft gehoor en ingang by veclmenl‘chen разъем

gekregen 5 dewijl hy dien Grooten Propheet was, uit de joodí‘che Broe- .mofa (lik

deren verwekt, dien gehoord fou worden volgens de toeleggingvan Mo

fes , Deut. 18: 15. met een bedreiging aan de tegenflrevers, vers I9. Soo Мити

iíTet dan regt by Godt , dat hy de ongehoorfaame onder hetJodendom , die dm

defen Propheet niet gehoord en hebben,foodanig met blindheid befogt heeft,

datí‘elfelfs noch heden, de Schriften van Mofes met een Dekfel op ’t aangefigte

lefen. Jefus dan dien Propheet zijnde die Verwagt wierd, eifchte ook.

fulken gehoor van fijn Volk , en heeftfe geprefen die ’t felve deden , als te lien

is, Matth. 7: 24.. Daar toe hy de leerfaame en gefeggelijke gemoederen

fijner toehoorders ook verpligte , door de overtuigende volmaaktheid van

fijne Leere , die de alderínoodlte onder de Schriftgeleerdeniet en konden

omí’tooten ; - шааг fig alleen met vrangen gemoede, en lafier en Mugge—

fiften , geperí’t vonden te redden: want hy leerde als Magt-hebbende , en Bedenking

niet als de Pharizeen en Schriftgeleerde: dat is, hy leerde niet alleen uit „lidi“ а

het regt van fijn Mefiìafichap dat hy hem aanmatigde , maar ook tot over- ggnîcr‘lvâr

miging dat hy ’t waarlijk was; met bemagtiging en openbaarmaaking van МЕСТЕ

de waarheid aan de Conícientien der menfchen; waar doorfe verfekerd '

wierden dat fijne Leere uit Godt was. En dat en deden de Schriftgeleer— течь“

de alfoo niet 5 alhoewelfe een oogenfchijnelijker magt en regt hadden om te gc'

leeren , dewijll‘e op den Stoel van Mofes zaten, en de wijsheid van de Martin—1.3.

mond des Priefiers moelle afgehaald worden. En dit leerd ons de voorige "“S 1» ì'

getuigenis der Euangeliíten , alfoo verklaaren , als wy die even verklaard heb—

ben. Alhoewel het andere , anders opvatten ; namelijk datjefus hier fprak en

leerde met Goddelijk gefag , en als den Heere van fijnHuis, en niet als een `

Dienaar , maar als hebbende een Heem/:endeМагу , gelijk de Syrifche Over

fettin т leeft , Matth. 7: 29. En die ’t aldus verklaaren , brengen daar toe de

plaat e Efaia 9: 5. en 33: 22. daar wy niet hard over twifien willen, om

datwe het beide ligt konnen plaats inruimen. En hoedaníg jefusnoch op

eene andere wijfe heeft betoond, dat hy niet en leerde als de Schriftge—

leerde en de Pharizeen , is hier in gebleken , dat hy feer dikmaal in fijne rc- maalbui‘

denvoeringen, Van de eene faake tot een andere is overgeí’tapt, die ui- '22T- '\_

terlijk en volgens den flijl van de Schoolfche of Borgerlijke iaamenfpre- iìhĳnd ge.

kingen , geeniinds tot eenerlei rigt-draad fchenen te behooren; en der- @www

halven gantfch qualijk faamengevoegd fchenen te worden. Over hoedani- с en'

gen gedrag, fig fommige Spotters te mets ge-ergerd , en eenige Geleerde

Mannen leer gefweet hebben , om de faamenknooping van d’eene reden tot

d’andere , wel uit-te—vinden : doch waar infe meel't verlooren arbeid gedaan

hebben; om datfe mogelijk niet wel in agt genomen hebben; dat gelijk

in jefiis alle de fchatten van Hemelfche Wijsheid opgefloten zijn, (van

welk wy flegts kleine brokjes in Aarde Vaten bezitten) hy ook dikmaal

een geheel andere fiijl van fpreken, heeft konnen houden, als met de

gemeene Regelen van Redenering over—een komen. En dit Га! niemand

langer voor ongerijmd konnen houden , wanneer hy aanmerkt, dat Jefus

ook de gedagten en de overleggingen der toehoorders , tot welke hy (prak ,

doorfag; fulks dat hy dikmaal na de gefieldheid haarer gedagten , op hare

overleggingen , een nieuwe reden palle , die wel op defe en gener bedenkin

gen , doch geenfindsaan den draad der voorgaande reden fchenen te hegten.

Hoedanigen maniere van redeneren alleen een Propheet betamelijk is ‚diepok

te gelijk de Herten en Nieren doorgronden kan. En het is wel fekerlijk te

denken, dat by-aldien een Schriftgeleerde dit voordeel hadde, dat hy fig

veel meer aan de gedagten van fijn toehoorders, dan na eenige andere rc1

lPpp 2 ge
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_gelen rigten fonde. En deswegen leerde Jefus ook als dufdanigen Mag:

hebbende, verre boven de Pharizecn en Schriftgeleerde. l

Jefus Magt-hebbing blijkt ook tot beveiliging van fijn Mefiiafl‘chap, in

fijne Wonder-daden en Mirakelen , die niemand waarlijk uit hem felven ,

en fonder eenige guichelerie en bedriegerie kan doen, als Godt alleen ,

wien geen ding te wonderlijk is, Genefis 18: 14.. die ook genoegfaam

uitgemeten worden, Deut. 4.: 32. Waarom iig _jefus dan ook vaak op f1'

_wus ne werken beroepen heeft: ja die hy alleen tot een Proef-{leen flelde,

waar aan fy fouden weten wien hy was: gelijk fulks blijkt aan de ant—

del’roel'“ woorde dien hy de Difcipelen vanjohannes gaf, Matth. 11:3.5. alsmede

Èsgiggè“ wat hy de Joden toevoegde ,Joh 5: 36. en kap. 10: 37, 38. en 15: 24..

enr/ngz. en elders meer. En hoe feer eenigejoden-met itijve kaaken Jefus Won.

_ deren poogden te ver-ydelen , en een fmette van Tooverie en Duivels.

konlt fogten aan te plakken; foo heeft hyfe nochtans feer wel konnen af

kmdcnff ‚wijlen, en befpottelijk in haar oordeel gefield, wanneerfy feiden , dat hy

Зета“? de Duivelen door Beëlzebul uitwierp. rHy overtuigde de Lafleraars ook

‘ ‚door ’t onmiddelijk genefen van krankheden , diemen ongeneeslijk hield 5

waar van de reiniging des Melaatfchen een uitßekend voorbeeld verfirekt ;

Миг dit kon niet geloochend worden, om dat niemand voor Melaats gehouden

mfg; wierd , voor dat hy de befchonwing des Hoogen-Prielters doorltaan hadde.

Тощийс Gelijk dan ook Jefus om defe daad te verrigten , geenfinds den weg der

Duivel-belefers of befweerders ingaat, die met mompelen en prevelen ‚en

' grillen aan te regten, d’aandagt des Volks innemen. Maar jefa: alleen

jĳn hand uitfle/eende raakte hem aan, leggende; Wordgereinigd , Matth.

8: 3. Dus heeft hy dan even daar door fijn Goddelijke fendinge bewe.

fen , als Mofes eens te vooren fulks voor Ifrael deed, door het fchielijk

Reinigen van fijn Melaatfche hand; ’t geen immers de Joden geern 'toe

flaan: want daar word getuigd, Dat het Volk geloofden, Exod. 4.: vers

6, 7. 31. En ’t geen opmerkelijk in ’t voorval defes Melaatfchen is, is

dit; dat den ellendigen menfehe Jefus niet alleen aanbad ‚ тааг ook met

een opregte belijdenis van de waardigheid en vermogen des HeerenJefu,

fegd д Indien g] wild@ kond m] reinigen. Dat feggen wy , die betuiging als

een waaragtige erkentenis van ~Iefus , met defe woorden beantwoord wor—

den 3 Ik wzl word gereinigd; en overbodig te kennen geeft, dat dit Won.

der-werk defe waarheid verzegeld, dat Je us Godt en de Koning des He—

melrijks en der Aarden is: want den Melaadfchen feid; Gy kond, z‘n

chclĳ- dz'enje wild ,‘ en jefus vat dat in fijn eigen Perfoon op en fegd, Ik wil;

ЁЁПЁЁп als toefiemmende dat hy ook waarlijk die Man was , die dat door hem felven

„Ёрш even foo doen konde , gelijk het van defen ellendigen geloofd wierd. Waar

?‘Sdâ Meij om hy den gereinigden ook belaft te Offeren op den Altaar , ter verheerlijkin—

xviii“ ge Gods, om daar door voor allen te betuigen 5 dat Jefus een Goddelijk

werk hadde gedaan , en daar voor op den Altaar fijn Eere moelle opge

dragen worden: want dat willen die Woorden des Saligmaakers te kennen

Waarom geven, als hy Matth. 8: 4.. fegd ; Gaat benen toond uw fel‘ven den Рт.

lîî‘ägf‘äm fier, en Ofi‘erd de Gave die .Mo/ê: geboden heeft, haar (namelijk die je‘

Îcnû Ё fus noch voorde Ch'riüus niet en kenden) tot een‚getuigemfle. Hem ook daar

‘Mcm’ toe vefbiedende, dat hy voor fijn vertooning aan den Hoogen-Priefier , fijn

Reiniging aan niemand en fou bekend maken: op dat gelijk den Me-'

laatfchen eerí’relijk door den Priefier waarlijk Melaatfch verklaard was,

hy nu ook fijne volkomene herfielling , buiten alle argwaan en voor-oor.

deel die ’t Volk ligt bekruipen kon, beveiligen fonde; nadien fulks de

vrugt 'defer _Wonder-daad grootelijks had konnen ten agteren fetten. Doch

шаг:
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waar toe langer van defen Melaatfchen gefprooken , daar ]efus met foo

veelerlei geneling , ja (om niet op te haalen, den Geraakten en Koort- Наяда

iige ofte het uitdrijven der Duivelen en diergelij ke , volgens Efaia 4.9: 24., 2 5.

die hem ook erkenden. voor de Soone Gods, Matth. 8: 29. alhoewelfe гспепчца

van hem gepijnigd wierden om te vertrekken) met het genefen van al- im'

lerlei krankheden en qualen , volgens de Prophetien , heeft bewefen den

Meílìas te zijn. ÑVant gelijk de _joodfehe Kerke van ouds in dat veriland Degene.'

was , dat den Propheet Elaias in lijn drie-en-vijftigite kapittel , den Мед d“

[las vertoond in lijn Strijd en Zegepraal, (als Salomonjarchi , Rabbi Mo

fes Alfchech , Abarbanel en andere _[oodfche Meellers , klaar genoe heb» Füge'

ben geleerd) even foo heeft ook daarom den Euangelifl , die Prophetie op дЁ‘ЫЁРЁЁЁ

den beloofden Meílias betrokken, alsmen [ien kan Matth. 8: 17. H] heeft штпдеп

on/è Или/фит ар hem genomen, en on/è Лейки gedragen. _]a de joden

hebben om geen andere reden over den naam van den Mellias efeid ,dat

hy den Метит-1902 genoemd fou worden , als om datfe de gemelde plaatfe _In W“

van Efaias. ook van de geneiing der lichamelijke krankheden verílonden. Dus С

is ]efus dan fijn Volk een Heere en Heel-meeiler geweelt , Exod.15: 26. Jodcnden

Pfalm 103: 3. Daar dan foo Goddelijke Wonderen, die die van Mofes

verre overtreffen , (als die meer tot het ilmiïen van ongehoorfaame, dan

tot Heil der menfchen gerigt waaren) aan foo veele ellendige menfchen ,

en in tegenwoordigheid van geheele Schaaren dagelijks gedaan wierden , daar dßfdadcn

wierd ook alle gelegentheid tot agterdogt van bedrog afgefneden;dewijl nooit ЗЕЁЁЁЁЁ“

foo veele en verfcheide gefinde menfchen , foodanig te gelijk konnen iaamen шспГсЬсп

fweeren , om uit eenen mond fulke leugenen te verdlgten , die tegen de Sïgâcf;

waarheid konnen uithouden. En moeílen defe din n van den Meílias ge.` пептида":

daan worden , op dat foo goed-doenden menfche, die felfs de Duivelen за?“

uitwierp , niet als met het grootite onregt fou konnen gelaiterd'en ver» ‚твое.

oordeeld worden; om over eenige misdaad , in de Dood overgegeven te астении

werden. Doch het fou egter gefchieden , op dat de Schrift vervuld wierd,_ Èârl'ldfêb

Matth. 26: 56. _la hocdanig wonderlijk omíigtig en vry van laßer-ûof; нагадав

fig Jefus in het genefen van ongeneeslijke krankheden gedragen heeft,

dat is ook hier in gebleken, dat hy nooit aan arme en gebrekkelijke men- heme

fehen , dien hy Genas, eenige Aalmoeílen , ofte behulp van leettogt toe- шт"

gereikt heeft; alhoewel hy anderfinds ook Aalmoeffen gegeven heeft 5 waarom

vvan welke eene fijner Difeipelen een uitdeelder was; gelijk afte nemen âfîìaâïdf

is uit joh. 13: 29. Doch als Jefus den Armen Bedelaar die blind was, medien

10h. 9: 8. vergeleken met dien Marc. 10:46. gencfen en Siende gemaakt “НЕЁ: ..

hadde, foo en belaile hy niet, datmen aan defelvc eenige Aalmoes e- телец

ven foude; daar het nochtans een dubbele weldaad fou geweeit hebben 5 “ifdcddf' ‚

haar neffens het Gefigt, ook yts tot verzadinge van haaren hongerigen

Buik ter hand te ûellen. Maar gelijk felfs de alderdoorlugtigfte van Jefus

Mirakelen, wel de grootíte haat en lailer onderworpen waaren; foo en

fou het waarlijk in delen gevalle , Jefus aan geen leppige Laûer-tongen ont`

broken hebben , die de waarheid van dufdanige Goddelijke werken foudcn

hebben poogen te ver-ydelen , en tegen te fpreken; vindende hier een ge

reed middel, om van defe menfehen te feggen , datfc fig alleen geveinß

hadden Blind te zijn; en datfe daar toe met Geld omgekogt waaren. Ge

lijk ook gebleken is , dat deJoden niet en wilden gelooven , dat den Blind

eboomen herlleld was, voor datfe fulks felfs van lijn Ouders vernamen ,‘en

alfoo overtuigd wierden , joh. 9: 18. Op datdanjefus alle defe G0dslaße

ringen de pas affnijden fou , foo heeft hy fig ongetwijifeld gewagt, ee

nige Aalmoeffen aan dieABedelaars te geven. En hierom feide ook Petrus

PPP 3 кг
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tegen den kreupelen Bedelaar die aan den ingang des Tempels om Aal.

moefl‘en bad, Aetor. 3: 6. Silver en Goud en hebbe ik met; maar ’t ene

ik hebbe dat geve ik uw, in den Naame des Heeren Уф; Chrzjii de: Na.

влепит, vßnat ар en wandeld. En fchoon dien Apofiel al yts gehad heeft

om fijn mildadigheid aan dien Poveren Gezel te kunnen bewijfen; het is

te gelooven , dat hy na het voorbeeld van fijn Heer en Meefierjefus , hem

uit voorfigtigheid daar van onthouden heeft. En heeftJefus defe genefing van

Waarom menfchelijke krankheden alleen foolange geoeffend , als hy met onfe iwak

kjíuso‘; heden beladen was; namelijkfoo lange als hy onder fijn Predik-Ampt ,

flandinge voor fijn Opfiandinge onder de menfehen verkeerde. Doch na dat hy ge

ИДЁТ“ fiorven en opgefiaan was, heeft hy wel veertig dagen op der Aarden ver

genas. keerd , en wel fommige Mirakelen gedaan ; maar hy en heeft geene Kranke

meer genefen. En nadien efus fulks niet en heeft nagelaatcn , om dat nu

fijne kragt verminderd was , (want hy was nu immers magtiger geworden ,

en had ielfs de Dood overwonnen ,) noch ook dat fijne liefde tot de men

fchen kleinder dan te vooren was; ofte om dat’er in Ifrael doe geene Sie

ken meer en waaren: foo hebben fommige gevraagd; wat doch de reden

hier van mogte wefen? En daar is met dele waarfchijnelijke waarnemingop

geantwoord; namelijk , dat hy’er doe geen meer en genas, om dat hy die

' foort van Mirakelen gefchikt hadde naar den tijd van fijn vernedering:

Want daarom ilTet dat de Heilige Schrift, wanneer fy verhaald de gene

fing die hy aan verfcheide Sieken bewefen heeft; als by voorbeeld Matth.

8: 17. fegd , dat fulks gefchied is, op dat de Propheten fouden vervuld

worden; dewelke feggen; Dat hy onjè krank/Jeden op hem genomen, en

oei/èfiektengedragen heeft. Want fy houd het door een maniere van fpreken ,

van gelijke kragt, nop‘ende de lichamelijke fwakheden ; Defil’ve te hebben

gedragen infĳn Perfiìon ,' en diegenefen te hebben in een ander. Door dien dat

hy dele Wonderdadige genefingen niet gedaan en heeft‚dan foo lange hy nog

de fwakheden felfs onderworpen was : En werd dit mede injefus Mirakelen

feer aanmerkelijk van fommige gehouden , dat voor fijne vermaardfie werken

en betooninge van fijn Goddelijke magt , dikmaal eenige Daden fijn voorge

Drtl‘fi" gaan , welke de fwakheid betuigden , die fijne MenfchelijkeNatuure onder

ДОБ. worpen was : want í’tilde hy het Onwederop de Zee ‚ het was naar dat fijn

sic Mĳ:- Oogen van den flaap waren befwaard geweefi. Herfieldehy den Dooven het

Ё" ‚m- Gehoor , ’t gefchiede na dat hy fijn vinger in de Oore geiteken en gefugt had

шпат? de. Dedc hy den Vijgeboom verdorren, het was by voorval dat hem den Hon

Ешь" ger na fpijie dede 0mfien. Wekte hy fijnen Vriend Lazarus op , ’t gefchiede

heden hun na dat hy over fijn Dood geweend, en ontlleld was geweefi. ja doet hy

Ëîäïï" ten laatfien ook de Grondvefien der Aarde beven, de Steenrotzfen fcheu

ren , en de Dooden uit de Graven gaan , het is na dat hy als in de Dood van

' Godt verlaaten was ; ofnadat hy felfs gefiorven en den Geeft gegeven had—

de. Invoegen datjefus, eer hy nog de alderdoorlugtigile blij ken van fijn God—

heid te voorfchijn bragt , heeft willen betoonen dat hy waarlijk een waar

agtíg Menfche was. En gelijk als Jefus ten beften van andere gekomen

was , alfoo heeft hy ook alle fijne NVonder-daden ten dienfte van andere

aangeleid: want het en blijkt nergens, dat hyooit eenig Mirakel tot fijn ei—

gen verquikking , of om hem felfs te redden, aangewend heeft. Dus

ficnwe wel dat als andere drank ontbrak, dat hy het Water in Wijn ver—

anderde: doch als hy felfs dorfied , eifcht hy Water van de Samaritaan—

fche Vrouwe. Als andere honger hadden , heeft hy de Brooden verme

nigvuldigd , en duifende menfchen verfadigd ; maar hy felfs hongerig

zijnde, keerde hy tot den Vijgeboom , dien hy vrugteloos vond; doch

‚ _ ‚ hy
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hy en doetfe geen vrugten voortbrengen; alhoewel hem fulks alfoo ligt,

als het fpijfen der Schaare , in een oogenblik doenlijk was. Еп foo door

ílaat hy ook de vermoeidheid van den weg, foo dat hy aan de Fonteinejakobs

iig moelle uit-ruilen , `joh. 4.: 6. daar hy hem door de Engelen had kon

nen laaten draagen , of door den Geelt had konnen laaten opbeuren en he

nen voeren: gelijk waarfchijnelijk eens aan Philippus gefehiede, Aůor,

8: 39, 4.o. En dit Щеп ook geweeft, dat Jefus fijne Diicipelen in dien be

naauwden Nagt van lijn gevangen-neming, wilde leeren , als hy feide;

Мета! ¿y dat z/e niet en kan enf/nen Vader bidden , en 19]de ту meer dan

twaalf Legioenen Engelen , tot ont/et verleefeen. Doch dit en dedeje

fus niet , om dat de Schriften anders niet en konden vervuld worden,

welke feiden , Dat het афо geßhieden moet, Matth. 26: 53, 54. Dar nu

Jefus ook een Goddelijke Magt over alle Schepfelen, en Weder en Wind ge

voerd heeft , dat is genoeg gebleken, wanneer hy fig met fijne Difcipelen in de

nare nagt op Zee begeven hebbende, van een Tempeeíl beloopen vond: want

als felfs defe Difcipelen , die lloute Zee-lui waaren , uit angft enlwangeloof,

de moed ontviel, niet tegenllaande dat fy wel willen dat j efus haar redden

kon , (want dat bleek alfïe riepen , Heere [ze/voed ons _, want w] ‘vergaan ‚) foo

heeft jefus haare íìruikeling lluks onderlleund , haar geenfinds , naden wijs

der Noi-{Te Zee-lui , toe fnaauwende , noch voor domme en ongeloovige bee«

Цен uitfcheldende, maar als een fagtmoedigen en goedertieren Heere en Op

per-{luurman defes Schips , gefeid 5 G] kleingeloovgewdt гуду 'vrees-ag.

tlg? Als of hy feggen wilde, wat vreell gy dat dit verbolgen aneder u na

den afgrond en in de dood Перси Га1, daar gy met den Vorlt des Levens

gefcheept zijd, en niet vergaan en kund? En op datfe dit tot herflel van

hun gekreukt geloof ontwaar , en_]efus verheerlijkt worden fou , liet daar,

hy gebied, en de Wind en de Zee worden itil: want den Hemel en dc

Aarde moellen hem Eere en`Grootheid geven, Deut. 32: I, z, 3. en dc

Stormwinden hem gehoorfaamen ,' Pfalm 148. ’t Gene dan Godt alleen

daar , en Pfalm 89: 9, Io. toegefchreven word, en Jefus hier gedaan

heeft, Matth. 8: 26. agten wy een kragtig bewijs fijner Godtheid metden

Vader te zijn, hoe feer ook fommige vernuftelingen hier tegen Spinne

voeten. En dat jefus als de waare Meilias , ook Wonderen en Teekenen

in den Hemel en beneden op de Aarde doen fou , was van `joel al voor

feid , gelijk aan lijn tweede kapittel te lien is. En foo ůeund het ook op geen

andere grondvell , dan op )eius waare Meíìîaífchap , dat hy ook de Son

den vergaf, en daar toe magt hadde: gelijk hem fulks van Efaias kap.

4.3: 24.. en 53: 11. word toegefeid: want in de daagen van des Meilias

komûe, moell lijnen Naame genoemd worden, DE HEERE oNsE GE

REGTIGHEID,Jer. 23: 6. Dus was die SPRUITE, dan dien Engel, die

Jakob verloñ'en fou van alle quaad , Gene'lîs 4.8: 16. \Vanttenfekeren dan

¿e fegd Zacharias, jàlder een Fonteine geopend .zyn 'voor het Huf/'r Dn

vids, en rvoor de lnwoonder: 'van Зет/Лет, tegen de Sonde, en tegen

de Onrez'nngeíd _, kap. 13: 1. En om dat het algemeen Geloove der jo

den mede bragt, dat niemand de Sonde kon vergeven als Godt , gelijk

de Schriftgeleerde ook billik fchenen in-te-brengen , liet daarom hebben

alle de Propheten doorgaans van den Mellias geleid , dat onfen Verlolïer

was de JEHovAH, de ßerke Godi; fulks dat de grootlle dwaaling der

Joden hier uit fchijnd ontllaan te zijn , datfe niet en hebben konnen aan

nemen, dat de Chriítus moelle zijn, Godtgeopenbaard in het Vleefch. Еп

fchoon defe verborgentheid noch al by de Socijns-geíinde wederiprooken

word , egter lien wy klaar genoeg in alle de handelingen van den Soone

` des
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En ¿at des Menfchen , dat hy voor de waarheid van fijn Goddelĳk Saonfehap , gele»l

Icl'usvool‘ den heeft en geí’torven is. Voorwaar dejoden hebben hier van genoeglaam

ffm: konnen overtuigd zijn , wanneer fy fagen dat Jefus door een onmiddelij

fictiivâiis. ke infiening in de gedagten der menfchen,Y verre boven ’t bereik der men—

fehelijke doeningen ging: gelijk jefus dan op haar murmureeringe en val

fche bedenkingen haar een valle iluit-redenlee'rde maaken 5 namelijk dat de

genefmge aller krankheden onmiddelijk met een woord , en die foo fluks

als hy wilde te wegen brengen , Ct geen alleen de Goddelijke Almagt toe

komcl) even foo veel is, ja uit een en defelve Oppermagt gefchied, als

de Sonden te vergeven 3 ’t geen immers niemand volgens haar eigen be

lijdenis, doen kan als Godt. Soo dat het een en ’t felve is. En wy agten

dat defe redenering van Jefus , alle tegenllribbelingen van Socinus en fijn

ycrusbe. navolgers behoorden urt-te-wifl‘en. Dus beíluiten onfe Godgeleerde feer

чей" God wel, dat die de firafl‘e ofde kallijdingen weg neemd , aangemerkt moet

t' mn' werden , als eenen die een grond heeft , om hare Verfoeninge en haren Vrede

met Godt te verkondigen‘ Die dan fulks doet door'eigen magt , en door fijn

Opper-magtig‘ bevel ‚ buiten fig foodanig ongemiddcld in de Schepfelen kan

doen overgaan , datfe beklijven, die moeterkend worden van foo Goddelijken

gefag te zijn , dat hy die Vrede felfs kan te wege brengen , en alfoo de Verge

ving der Sonden uit fpreken. En datjefus fig ook dat gefag en regt aangema-ì

tigd heeft , blijkt klaar genoeg uit fijn eigen woorden ; als hy fegd: Dac/J op

dat gy weten maagd, dat ook de Sonne des Миф/деп magtheejt op defi/4m'

den de Sonden te vergeven; fiìo Для: op. Niet anders als ofdefe genefing,‘

tot geen ander oogmerk van Jel‘us aangeleid was, als om te betoonen dat

hy magt hadde als Godt de Sonden te vergeven; hier een werk doende

dat fig niemand konde vermeten te doen; om dat het tot de Eigenfchap

a'Opwek- pen van den eenigen Godt behoorde. Laat’er bygevoegd worden het Op

шад“. wekken der Dooden, als waar van wy voorbeelden fien in het gefiorven

Dogterken , en in Lazarus д ’t gene immers niet en kon gefchieden , door

Ызт=з= het bereik van menfchelijke kragten: want of wel Elias en Eliza ‚ Dooden

“g”: hebben opgewekt, foo gefchiede fulks egter door de Goddelijke magt

ниш:- die met haar was, alleen op hun Gebed, fiet 1 Kon. 17': 21. om te be—

ïlää‘äî‘ tuigen , datfe waaren Propheten van Godt gefonden. En daarom is ook

antwoord. defe daad van Jefus , verre boven de Wonderen van Moles , Elias ofEliza

te agten ‚ als die van hem felven feide en {eggen mogt , Dat h)’ diemagt

laadde, uit Deutgz: 39. Ik donde en „make levendig. En om dat dejood

fche Schriftgeleer en en Over-priefiers , defe Wonderen ook kragti ge

noeg aanmerkten , om de menl‘chen aangaande Jefils Goddelijke fendinge

en magt te overtuigen; (gelijk ook foo gefchiede , doejefiìs Lazarus opge

wekt hadde ‚Joh. 1 2: 1 1 fiet daarom beraadfiaagden de Over-priefiers ook

om Lazarus aanllzonds van-kant te helpen , en een dubbelen Doodfla aan hem

te begaan ; op datfe dufdanig-een doorlugtig en-levend Mirakel , onder de

alle van vergetelheid fmooren mogten. Wy {eggen dat defen Bloed-raad

met hier een dubbelen Doodflag wou begaan , om datfe een menfehe wederom

Lazarus гс na het Graf wilden fenden, die daar uitgekomen was: want gelijk hem

ÊÊËËËI‘ZÎ“ Godt tot tweemaal toe het leven gegeven hadde; namelijk eens doe hy

poodnag gebooren, en nu— als hy opgewekt wierd 5 foo was het even foo veel, als

‘am’ of fy hem tweemaal vermoorden , met hem het tweede leven te benemen.

Doch het gene ons hier tot een andere niet gemeene bedenking behoor

de op te leiden , is dit , dat de Over—priellers hier foo vierig en gereed zijn

om een menfche te dooden , daar haar de Wet immers verbood, felfs eenen

Dooden aan-teraaken , Levit. 21: 10,l 11. En niet alleen dit, maar het

13
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is noch veel opmerkelijker , dat nadien den Hoogen-prieûer , diejefus Chri- Waarom

{lus moei’re verbeelden , geen Dooden mogt aanraken, ja felfs nietin een le*

Lijk-huis gaan, noch daarover eenige Rouw-teekenen betoonen 5 dat feg‘ Dooden

genwe , jefus fig doorgaans feer ligt , en onbekommerd by de Dooden gedra- xga

gen heeft: want hy is niet alleen deun by het Grafvan Lazarus gekomen dew“

om hem uit het Graf uit-te-roepen; maar hy is felfs in. het Stcrt-huis van их?"

Jairus Dochterkcn gegaan, en heeft het doode Lijk by de hand gevat:

gelijk hy mede de Dood-baar van dien Jongeling aanraakte, diemen na

buiten uit-bragt om begraven te worden. Doch men fal fighier niet langer

over verwonderen, wanneermen aanmerkt, dat de Onreinigheid die de

Wet in de doode Lichamen депеш hadde ‚ wel een opfigt en wederfieuit

op den Hoogen—prieller konde maakcn; door dien hy niet magtig was

het verderf van de Dood weg te nemen: doch dat hy , die den Dooden ’

het leven wederom kan geven, noodfaakelijk verre boven die Wet is ;

en derhalven ook verre boven alle indruk van befmettinge. Sulks datmen

hier een feer hoogdravend onderfcheid fiet : de Wet van Mofes , weerde de

Dooden van het Priefierdom af, en laatfe rotten in haare onreinigheid , de

wijlfe doch geen ding volmaaken kan , noch ook tegen de dood geen middel

en weer; maarjefus als den waaren en ‘Eeuwigen Hoogen—prieí‘cer , ' die magi:

heeft de Dooden felfs op te wekken , heeft vryelijk onder de Dooden ver

keerd; om dat fijn aanraake—n,ja felfs lijn flemme, magtig genoeg was haar het

leven wederom te geven. Sulks dat wy te gelooven hebben , dat dien , die de

Dooden befoekt in het Graf, ook onfe dorre Beenderen in het Hof, tot de

Salige opwekkinge bewaaren kan. De Geloovige die in haaren ellendigen

Praat en krankheid Jefus aanriepen, hebben hem ook op geen anderen

grondflag , de Soone David: en haren Heere genoemd , als om datfe hem voor

de Chrillus hielden, die verwagt wierd; en erkenden, dat hy uit dien

hoofde, een Goddelijke magt hadde , om te bevelen ’t geen fy van hem in

den Geloove afbaden: ’t geen Jefus ook daarom fekere twee Blinde :1f

vraagde , feggende; Geloofd ¿y dat ik dat doen kan? Dus is dan injefus

vervuld geworden ’t geen Efaias van hem voorfegd hadde, kapit. 35: i. ,anim

Als dan fizllen der Blinden Oogen, en der Водит Oor'en geopend werden.

Vergelijkt’er mede Pfalm 14.6: 8. daar de ChriPtus waarfchijnelijk gefield fegdwas. `

word tegens de [oodfe Vorllen en Magten die op Mofes Stoel zaten; en

dat hy de Heere fou zijn die de Oogen der Blinde openen fou. En dat duf—

danige Wonder-daden, ‚ de waare Ken-teekenen van jefus Mefliafl‘chap

fouden zijn, hebbenwc vooren alreede uit het antwoord aan de Difcipelen

vanjohannes gegeven , genoegfaam bewefiîn. Doch hier en konnenwe geen

finds nalaaten in ’t voorby—gaan aan-te-merken , de overgroote boos-aar- Bom-aar“

digheid der twill-lieke Pharizeen , die fiende dat de Wonder-daden van

Jeíus alle de voorige van Moles en de Propheten overtroffen, noch lie- derSchrif:_

ver met een vertwijfi‘elde uitvlugt wilden feggen; dat hy de Duivelen al- тёще

` 1ееп door den Overí’ten der Duivelen uitwierp ‚ dan hem voor de Chrií’rus ch‘usMi— \

erkennen: te meer verwonderlijk, om datfe fulks feiden , terwijlen hy o— ‘aktien’

pentlijk befig was om felfs het Rijk en de werken des Duivels te verbre

ken. Gelijk jefus daar toe ook verfchenen was 3 eerfi om fulks als den waa- _Darmon

ren Meflias in fijn eigen Perfoon te doen , tot beveiliging van het Euangeliam

dat hy invoeren (oude , (om niet alleen de verloore Schapen des Huis lfrael , te lchande‘

maar ook de Schapen die van dien Stallc niet en waaren , dat is den Hei~ вши“

denen te brengen tot fijne Kerke:) daar na ook door fijne Apofielen die hy

verkoos, en als Gefanten uitfond , wel voorfien zijnde van lijnen Geeft en

_ magt om Sieken te genefen , en onreine Geefien uit te werpen. En dat

(qu kon



490 VooR-BnnEmsELs тот DE BYBELscm: “Нанта. IV. Boek;

konde hy doen als een Koning van fijn Rijk, om dat hy fijn Heerfchap—

dpcgcn- Рус op iijne [chouderen droeg. Dit waaren dan die Herders , die het Volk

Ágŕnfrin, Gods [ouden weiden met Weten[chap en verfland , ~Ier. 3: 15. en die met

“мы“ een blijde Bood[chap des Euangeliums fouden komen en tot Zion [eggen 5

Uw Godt 125 Koning, Jef. 52: 7. Defelve daarom Twaalf in getal verkie

Mv?- [ende, op datfe de хп. Stammen Ifraels [ouden wederbrengen 5 waar van

ШЕЮ men de waarheid en de foete fpeling daar op, fien kan Matth. 19; 28.

‘-‚‘-1L‘“Ko- En dus doende is dan ook vervuld geworden , dat aan de Chrifius beloofd

“ШЗ‘ШЁ” was van de Propheten д namelijk, Den Throw Daft/ids, шага 9:6. On

der wicns Heerfchappye de x1 r. Stammen Ifraels vereenigd waaren 5 die

naderhand onder Rehabeam, Salomons na-zaad, van elkander fcheurden. De

pmìc rpc- [e dan moefien weder [aamen gebragt werden д ofte liever , Jefus moelle van

ï"; fl“ de Uitverkoorne uit die , gediend en aangenomen werden , en de Geloovi e

„РРЁС Il uit de Heidenen inge-entet worden,om te zijn een N1euw Koningrijk. Sulks

Stamm“ ‘ dat’er‘niet fonder reden, een Geefielijk lfrael als van x11. Stammen Apoc.

mds' 7: 4-8. en kap. 21: 12, 14.. aangemerkt word: en genoegfaam openbaar

maakt, dat alle het wedervaren Ifraels onder het Oude r1`e[tament, een

andere beduidinge had, gelijk den Apofiel elders alfoo geleerd heeft.

Waarom dan ook defe Apoi’relen niet eerflt tot de Heidenen , noch Sa

maritanen, maar tot de verloorene Schapen des Huis lfraels belafi worden

. te gaan , Matth. 1o: 6. Als of de Meilias daar in het oog hadde op de

d.£“.l‘f9c_ voor[eggingen, _]er. 50: 6. ЕГа1а53: 6. Ezech. 34.: 16: Pfalm 119: vers 176.

¿gijs? En dit Euangelium moefienfe om niet verkondigen ‚ om dat de Heilige

Aì‘â’ülîlcl‘ Geeft aan ’t N ieuwe Tefiament een vrywillig Volk hadde toegefeid , dat van

ggaïm'i’vgs geen flaaffc Huurlingen, noch die om wmíl het Euangelium te koop [ou..

den draagen, fou voortgefet worden 5 maar veel eer onder fmaat, ver

drukking en tegenhand, waar tegen haarjefus ook waarfchouwd en met Gee

fielij ke Harnaflen fierk maakt, by Mattheus op ’t tiende kapittel vers 16.

Want de Joodfche Bouw‘meeílers fouden doch eerí’celijk defen Hoek—Reen

Jefus Chnfius verwerpen , Pfalm I 18: 22. en de Vorfien der Aarde fouden

faamen—fpannen , tegen den Heere en lijnen Gefalfden , Pfalm 2:1, z. En

. op dat _]e[us Apoilelen [ouden weten , dat [y de overblij ffelen van fijn lijden

befuuren fouden, foo fegd hy , dat hyfe als Schapen in ’t midden der Wol

ven fond , Matth. 10: 16. Gelijk dan ook den uitflag der faake ‚Jefus God

Ё“)? hffîff delijke voor[egging ten vollen heeft beveiligd, als Wy fien konnen , hoe

‚231,35? c' [y hier en daar voor de Raadsvergaderingen en Stadthouders gebragt, Ge

утечет" vangen , Gegeeífeld , ja Gedood zijn : gelijk den Heiligen Lucas in de Han—

L'êldîcvâä delingen der Apoilelen , en de oudfle Kerkelijke Gefchied-fchriften , ja

wwf#- dejoden felve verhaalen. Soo dat ook hierin bewaarheid is, dat den Di—

r‘h‘ldc‘d' fcipel niet boven fijn Meefier is, als die ook [elfs ter dood veroordeeld

is van denjoodfcben Raad. Maar wiens Dood ook foo grooten [chudding on

der ’t Gemeene-beft derjoodfche Republijk gemaakt heeft , dat haar gantfche

Land enTempel verwoefi, en alhaar toeverlaat tommelings over—hoop gefine

ten is. Sulks daar in de Goddelijke \Vraake uit den Hemel, om datfe den

Rotzlleen baares Heils verfmaad hadden, kragtelijk geopenbaard is. En

graf“ [chijnen de gaauwíle onder dejoden felfs toe te itaan , dat jefus een oorfaak

in is geweeít ,. dat lfrael door het Sweerd gefneuveld, en ’t overfchot ver

firooiten [eer lagevernederd is van [ijn voorigen luii’cer; gelijk haaren Mai

grond om- monides alfoo fchrijft. Voorwaar indien Godt hier in niet een byfondere

firai’fe over de misdaad derjoden , aan den Meflias begaan , geoefend heeft ,

haarenon- om fijn Bloed regtvaardiglijk op haar en haare Kinderen te brengen, ge

flcfgwg-` lijk [y uitgeroepen hadden, doefe jefus van kant wilden hebben, [oo heeft

J@
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Jefus waarlijk geen oorfaak van Ifraels verderf konnen zijn: want noch

jefus noch fijne Difcipelen hebben ooit het Sweerd opgevat, noch de

hand in haare Oproeren uitgelteken; en de Romeinen en hebben haar ook

geenfinds de Dood vanjefils willen betaald fetten5 dewijl fy alleen tegen de

wederfpannige Joden aangekant lagen ‚om haar onder ’t Roomfejok te hou

den. ‘Ook heeftjefus haar felfs de gehoorfaamheid , en het betaalen van den

Schatting-penning aan den Keifer, tegen welk {у felfs gedurig morden5ernltig

aanbevoolen in fijne Zede-lefl‘en. boo dat hier in ook de faake van den

Mefiias t’eenemaal geregtvaardigd blijft. En by-aldien deJoodfche Over- 800 него.

heidjefus heeft veroordeeld , om dat hy en fijne Apol’relen, het Volk hebben ас; Миг

. . . . a"eenO -

foeken van de Wet af te troonen , en een nieuwe Religie 1ntevoeren 5 шитьё:

foo en kan immers Jefus geen oorfaak zijn geweefi , dat Godt haare Re- fines“

publijk heeft omgekeerd: want foo doende Ahadde de Joodfche Over- „givin-ct

heid, die immers met de meefle meenigte des Volks, nooit in de Leere Фат Наб

van Jefus geloofd hebben 5 veel meer de befcherminge Gods, dan haaren (‚штам

ondergang over haar Gemeene-befi: te wagten gehad. Ook en konnen de Мёд?! ._

Romeinen dit niet inbrengen , nadien haaren Stadthouder Pilatus ,jefus alleen

den Joden te geval, en tegen fijn eigen betuiging tot het Kruis overgegeven b9uwf`i ¢n

heeft ‚ gelijkwe hier na fullen fien. Sulks dat de] oden hier in de waarheid te— ЁЁЁЪЁЁ‘Ё;

gen wil en dank aan den dag brengen, terwijlfe die poogen te verduifieren. En worden.

op dat niemand meenen foude, dat defe ongeloovigheid derJoden Overheid,

voortgekomen is uit eenig gebrek van kragtige overtuiging , maar alleen van ’

wegen d’onverfettelijke hardigheid harer herten , en flinkfe verdraajingen der

H. Schriften , (die ook genoegfaam defen averegtfen Geefi: voorfpeld had

den 5 ) fiet daarom Wallet feer noodig dat ook de Euangeliften betoonden, met

hoegroote blijken vanjefus Mefiìaífchappan haar de Leere des Euangeliums

eopenbaard en ingefcherpt is, tot overtuiginge; waar van wy een voor

beeld fien by Mattheus aan ’t elfde kapittel. Daar efus geen Getuigenis wil—

lende nemen van fijn felven , deJoden tot fijne W rken heen wijít , op datfc

die met het gene van den Meflias door de Propheten voorfegd was, fou- '

den overleggen , en tegens malkanderen afwegen. Maar Eilaas ten mogt

niet baten by die , aan welke jefus een Ergerniffe was geworden, gelijk в

gefproken is; Slet ik Zegge in Zion een Steen de: акт/[догм en een Rotz

jé der ergermfle. Gelijk Chriílus ook naderhand gepredikt, Den уже” ютит—

een ”дети и gewee/l, 1 Cor. 1: 23. om dat fy haar gefiooten hebben ‚

aan den Steen de: aan/Zoon, Rom. 9: 32. Soo dat Jeiiis , op dat hy de

verkeerde driften en voor-oordeelen , waar door de Schriftgeleerde alles

{links quamen op te vatten, eens ontdekken fou , fig van eenige gelijke

niíTen heeft bediend, op dat hyfe levendig affchilderde. Dit wederbar

fiige Volk was nu foo ver van ’t regte voet-fpoor der Salige kenniíTe afge

dwaald , dat _Iefus als met een toonfchijnige vertwijfl‘eling over haar uit— ‘

roept en fegd 5 Waar дура! ik dit Gef/[agie rvergelĳken ? Enjefus dan van haar

‘een gelijkenis voortbrengende , pail defelve ioodanigop de Prediking van de ‘

Voorlooperjohannes ‚ en de onderhandeling van de Soone des Menfchen:

datÎer niets aan ontbreekt, om ditJoodfche Meeílerfchap gedoodverwd te

fien , voor een ondankbaar Volk, dat over goed en quaad , altijd dwars

in de fak lag. De Boetgefant Johannes had den Duivel in 5 enJefus moefl:

een Vraat , ja een Wijnfuiper en een makker van Tollenaren en Sondaren

heeten. О groote boosheid, en overbotte dwaalinge: willen fy dan uit

de Schriften niet, dat’er van de IMMANUEL , dat Kindeken voorfegd was,

dat hy Boter en Honing fou Eten , Efaia 7: 15? Immers weten wy , dat- vers 5,15.

‚ter van defe Lieden geleid is, dat’et als een krom en verdraaid geflagte , Ш" Ш"

Qq q 2 veele ты W“
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veele lafleringen tegen den Meflìas fou uitbraken. Het Eten en Drinken

van Jefus ‚ kon waarlijk niet befiraffelijk zijn , daar JEHOVAH , die Abra—

ham verfchenen is, Genefis 18. Brood van Meel—bloeme en Boter en

Melk , en ’t vleefch van een Kalf gegeten heeft. Even als of van doen

aan is afgefchaduwd geworden, dat eens de Soone Gods de Menfchelij

ke Natuure aannemende, ook foo gemeenfaam in Eten en Drinken met

“штоф деп menfehen verkeeren fonde. Jefus en heefi ook niets fijn Meífiafl’chap

псапеас onbetamelijk gedaan, als hy met de Tollenaren en Sondaren at: ‚want hy

dedet immers met defulke, die haare Sonden onder traanen van berouw

hebbende de fchop gaven , Luc. 7: 38. en 18: 13. en alfoo de Leere vanjefus gehoor

“мы?“ faam wierden5 om dat hy de gebrokene van herten verbinden moeft,vol~

:iinëëiiìemc gens Efaia 61: 1. Gelijk den íelven Propheet te vooren ook van hem e—

bchw‘k‘“ fegd had 5 dat hy het gekrookte Riet niet en fou verbreken , noch de rooken

de V1aswieke niet uitbluffen wilde. En of fchoon Jefus een Overfpelige

Vrouwe,` die op de daad betrapt zijnde, tot hem gebragt wierd , van ftraf`

fe fcheen vry te pleiten, en haare misdaad vergaf5 foo en heeft hy fulks

egter niet dan met de grootfle wijsheid, en blijk van fijn waaragtig Lee

шагает; raars—ampt gedaan. Dele Hiítorie verhaaldJohannes kap. 8: en daarword ge—

а“Hofe fegd , dat]efus op de vraage , die de Pharizeen en Schriftgeleerde aangaande

¿sin o defe firafi'e voorfielden , en volgens ‘de Wet aan defe Overfpeelderefie moe—

Overfpdiâ': Pre geoeffend worden , nederbukte en met de Vinger tot twee reifen in de

yâgingcieid Aarde , of liever in het Stofvan de Tempel—vloering fchreef. En gelijk dien

тиф grooten Euangeliit niet aan-en-teekend, wat datjefus eigentlijk gefchreven

heeft , alfoo hebben ookde Godsgeleerde daar over feer verfcheide meenin

gen gehad. Dus willen fommige dat het geene Letter-beelden zijn geweeft die

eenige beduidenis hadden , maar flegts Linien ofTeekens fonder beteekenis

ofzin 5 en dat alleen om de fiugge onbeleefdheid der Pharizeen afte keeren ,

.en te doen verfiaan, dat fy alle antwoord onwaardig waaren. Doch fommi een

agten dit niet genoegfaam deftig nog betamelijkaan de Wijsheid van de 500—

ne Gods: en _daarom willen fy liever gelooven, datjefus niet fondereeni -

zin of beduidenis in het Stofgefehreven heeft 5 alhoewel fy geern bekennen

willen , dat het duiíter om te raden blijft, wat datjefus eigentlijk gefehreven

heeft. Dus hebben andere Geleerde dan ook hun verfcheide giflingen daar 0

ver bygebragt 5 onder welke defe ons wel de waarfchijnelij kite dunkt 5 name—

lijk , dat nadien de Wet in ’t vijfde kapittel van het Boek der Tellinge, belafi;

dat een Vrouwe verdagt van Overfpel voor den Over-priefier falverfchij..

nen 5 en dat’er onder verfcheide andere Ceremonien , van het Stofdat op de

Vloer des Tabernakels is , fal gemengd worden in een Vat met Heilig Wa..

ter 5 daar na de Vrouwe den Eedafgenomen zijnde , moeiten die Vloeken die

fy haar felvén onderwierp , op een Ceelken gefchreven worden; welk

gefchrift wederom in dit Yver-water uitgewil’t wierd , en aande Vrouwe te

drinken gegeven 5 na dat de Prieiter haar verkondigd hadde, dat defen drank,

by-aldien [y onfchuldig was , haar geen fchade aanbrengen fou Src. Wan..

neermen nu defe Wet overbrengd tot de handelinge vanjcfus met defe Pha

rizeen , foo fchijndmen waarlijk verfcheideover-een—komllen daar in te vin

den : want hier word gehandeld van een Overfpelige Vrouwe 5 de Pharizeen

brengen de Wet Mofes by, en Jefus wil aanwijfen datfe haar felven fou

den onderfoeken. Dus ichrijft hy dan in het Stof op de Vloer van den

"Tempel daar hy aangaande dit Feit ondervraagd wierd д als of hy gefeid

hadde5 Gy felis zijd gy onfchuldig? ‘Soud hy ook dat Stof wel konnen

indrinken , het welke met fig fleept _dit gefchrift van den Eed der Ver—

‚vloekinge? Wel aan, Die шт u‘lzeden рте)“. Sonden is, werpe den eer

0 Дек
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ßen Лет 01? haar. Soo dat Jefus hier veel eer de kragt der Wet aan de

boofe Pharizeen beveiligd , dan dat hy defe OverfpeeldereíTe vry gel‘pro‘

ken heeft: want fulks leerd ons de Hiltorie , als den Euangelifi fegd; datfe

uit overtuiging harer Confcientie, weg—dropen en de SondareíTe verlietenìdog

de Vrouwe, itaande nu als opgegeven van hare befchuldigers, wierd van Jefus

belafi henen te gaan , en niet meer te fondigen: ’t gene Jefiis haar niet

alleen belafte als een Leeraar , haar aanwijfendeden weg tot bekeeringe д maar

ongetwijfeld ook als wetende het berouw-hebbend voornemen deler Vrou.- -

’we om haar te bekeeren. Waarom hy haarook niet en wil veroordeelen, noch 19515 от_

ook niet vry-{preken , terwijlen het buiten fijn Ampt was , een Politij‘k von- fig‘ighcid

nifi‘e over een misdadiger uit te fpreken: ’t gene ook na alle waaríchijne

Ilijkheid den toeleg der Pharizeen was , waar over fy hem verfoeken wilden, dcrcll‘c.

op datfe yts hadden waar mede fy hem befchuldigden , vers 6. doch nu

haddenfe niet dan flegts twee befchaamde kaaken opgedaan. De Lafizer—fugt

en deed den Joden ook nu niet meer aan den bled des Heeren haares

’ Gods gedenken , en Гу hadden al vergeten dat hy gelegd en gelworen hadde;

S00 waamgtig al: 1k [we , ik begeer‘e den dood des Godloojèn niet _, maar dat

10] hem bekeer‘e en lea/e. ’t Geenjelus haar ook eenmaal aardig heeft verklaard,

foo wanneer hy (еще; De gefonde en hebben den Medz‘cyn—mc’cfiermet ‘van

mode _, maar die krank zijn. Doch dit was hen een duifiere reden daarfe niet

door henen fagen ; om datfe blind waaren , gelijk Efaias van dat vleefche—

lijk en ongehoorfaam lfiael en haare Leids—lieden , gefproken had , kap. 4.2:

1 8—22. Zijnde jz‘ende blind _, en hoor‘ende doof, kap. 6: 9, 10. Dus heeft

den Apollel dan feer wel gefeid ‚ dat Godt het dwaafe en geringe defer

Weereld heeft uitverkooren , op dat hy het {terke befchaamen, en geen

vleefch uit waan-wijsheid roemen fou, I Cor. I: 2 7. Alhoewel’er ook nu en

dan nodh eenige van de Pharizeen bekeerd en gelooviggeworden zijn 5 gelijk

een voornaam voorbeeld in Nicodemus gefien is : ja den Pharizeefen Paulus ,

die de Gemeente vanjefus felfs vervolgd hadde , is bekeerd en tot het Apo

Ptelfchap verkooren. Doch van de Sadduceen , die feer na aande Godtver

loochenarie over-helden, en daar uit d’Opfi‘andinge der Dooden loochenden,

en fehijnd’er niet eenen de Leere vanJelus aangenomen te hebben 5 veel min

dat’er een uit haar waardig geagt is, Jefus Difcipel te zijn. Maar gelijk de Низ heeft

quaadwillige Pharizeen doorgaans toeleiden om Jefus en fijne Jongeren, alsch-Iccrc

door Hekel-vragen en Mugge-fifterien te verí’trikken; alfoo heeft h ook hare

aanflagen` , door het eenvoudig Sweerd fijns Monds , Meelterlijk te fchande Sweerd

gemaakt , en fijne Leere uit de Schriften der Propheten gegrondvefi. Sy en

konden niet bedenken noch verfiaan , dat alle Wetten van Moles niet van gemaakt.

eenerlei aart en Eeuwigdurendheid en waren , om datfe haar aan de bloote waarom

Letter vergapende, fig niet en konden inbeelden dat’er met de komde van den 661046" ¿c

Mefiias,eenige veranderingen, in de Huishouding Gods ontí’caan moellen, en

dat’er ontrent die \Vetten,welk niet volfirekt uit‘Gods Wezen‚maar alleen uit „n Gods

de goed-gekeurde Ceremoniele Wetten,nade Goddelijke infielling van Mo- “от:

{es ‚voortvloeiden, eenige affchañîng fou gefchieden , op dat loden en Hei- (‚makki—

denen tot een mogten gebragt worden: want dat moeite de Mellias kon- деп—

nen doen , als een Heere niet alleen van de ingeí’relde Ceremonien, maar Hom

ook als de Soone van het Huis, in welk Moles alleen als een getrouwen waarom ас

Dienfiknegt des Heeren , gediend had , Hebr. 3: 5. dewijl hy de Groote Pro

pheet fou zijn, die Ifraelmoefi gehoor geven, Deur. 18: 15. Waar op de niccleWct—

b'aligmaaker ook fier , als hy fegd; dat de Soone des Menfchen ook een Нее

re van den Sabbath is. Nu nadien in de komíte van den Meílias , de reden- асгссп bc

oorfaak van de Ceremonieele Wet fou ophouden 5 gelijk dejoodfchen Tal

Qqq 3 ` mud D'
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mud fclfs ook leerd , dat alle de Figuurlijke Heiligdommen gegeven zijn,

om Geellelijke en verhevene waarheden daar door te Verílaan. WVelke

volmaaktheid der Wet altijd duurd , en by uitnemendheid onder de Chri—

Пепел , om dat jefus Chrifius het einde der Wet is. Dus heeft Jefus dan

met de grootíle betooging van fijn MefliaíTchap , defelve doen ophouden:

betoonende door fijn goede werken op den Sabbath , en het vry-pleiten fi'

ner Kooren-plukkende Apofielen op dien dag, dat ook den Sabbath (оттени:

welke het Jodendom uitfiekende naauw , ja overgeloovig was) een Gebod

van willekeur was, dat als de Wergever wilde, afging en ophield. Dit

moefl; noodwendíg den Joden een ergernis wefen , om datfe niet en willen

wat het was, Ik ш: Weldadigheid engem СЛЕТ/ваше, Hofea 6: 6. Daar

fe nochtans van ouds geleerd waaren ‚ dat de Meflias fou komen om een

Nieuw-Verbond tuchhen Godt en Ifrael te maaken: gelijk fulks ook ee

nige onder haare Meefters nader hebben verklaard. Soo heeftjefus dan dit

De plaatfe gedaan, als de Wet vervullende , maar geenfinds als die te niete doende.

Рт”: De Wet der Schaduwen en Voorbeelden, en die daarmen niet by leven

vcr’klaî'rd konde ‚ behoorden alleen tot de dorfiende Kerke 5 doch de affehañîng door

‘Ëc‘ígälsf' de vervulling derfelve Wet , tot de gedrenkte Kerke; gelijk’er beloofd word ,

derfcbaäu- Deut. 29: 18, 19. Het blijkt ook doorgaans in de alder-oudfie Boeken

Wm' der_loden , datfe eertijds niet alleen een geheel ander geloof, maar ook veel

Joden m- betere gedagten van de Meflias hebbengehad , alfïe lig in de dagen van fijne

fiidsbffff komfle wel hebben aangefield: ja darle hem ,‚ om ’t geenfe voortijds van

hem geloofden, felfs hebben veroordeeld: Soo dat die dan ook daar in

Joodfchc haare Rigters konnen zijn. De laatere Talmudif’ten fchijnen in haar Traûaat

gsdag‘wis van den Sabbath , over Jefus weldaden op den Sabbath gedaan ,‚ noch foo

guïïjfl‘ verbitterd te zijn, dat íy’er opentlij-k in leeren ,‚ dat hy Tooverie bedre

gaande Je- ven , en Шаг! verleid en tot Afgoderie aangepord heeft. Siende daar buiten

{cfg/§21? twijífel op het quaad gerugt dat by de Euangelií’ren , over ’t uitwerpen der

Sabbath- Duivelen , van.]efus aangeteekend word , Matth. 9: 34.. Daarfe volmondig

Marc-31ML- Jefus nageven , dat hy de Duivelen door Beelzebul den Overfien der

даёшь“. Duivelen uitwierp 5 en dat hy alfoo een Toovenaar en een Bedrieger was die

met den Duivel omging: .even als eertijds de Heidenfche Egiptenaren van

Mofes Wonder—daden oordeelden.. Waarlijk hadden defe menfchen wil'

Bcwiisdßr len uit haare oogen fien , fy fouden immers feer ligt begrepen hebben, dat

{жжёт indien een menich elders dufdanige Konflen en Wonder-daden konde gaan

ken geen leeren , datJefus die dan niet lang alleen fou gedaan hebben , maar dat’er meer

fouden gevonden zijn geworden , die door het nadoen van defelve Wonder—

nen lijn, en daden‚die vanjefus fouden ver-ydeld hebben5 dewijle daar altijd ligtvaardige

32mm? menfchen-gevonden zijn . die groote begeerte tot het leeren der Swarte-Konfit

{onder betoonden te hebben. Soo‘dat fig dan hier eenen Simon, en Elymas en andere

Duivels-kinders,A¿ì:or.8: I ¿en 13210. wel mogenweg-pakken offig met den

’ eerfien bekeeren. En ei-lieve‚dog,watfou de Duivel gelull hebben,_]efus eenige

hulpe te bieden , ofdaardoor fijn gefag te helpen íteunen , daar hy t’eenemaal

roe-lei om fijne werken te verfiooren‚en fijn aanklagende magt en Rijke ter ne

der te werpen; ja die felfs fijne Difcipelen en alle die in hem geloofden, dage

lij ks leerde bidden i En leid от niet z’n weiße/einge _, maarмыот‘van den

Boofi’n. Gelijk fu-lks ook na fijn Hemelvaard van de Difcipelen gedaan is;

verbrandende de Toover-boeken , en affchaffende alle oeffening der yde

le koníten , Actor. 19: 19, Sulks dat Jefus feer kragtig tegen de loden

twill , en haare gedagten tegen haar felven omkeerd , wanneer fy lafierlijk

dreven , datjefus de Duivel door de Duivel uitwierp , feggende д Indien de

Satan den Satan тщету, foe. is h) tegen hem fil’veìz’ verdeeld, en hoe

faz
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fell fĳn jo‘lz bĳiaan? Soo dat de joden hier dus roekeloos oordeelende, Dayde

lig waarfchijnelijk aan de onvergeeflijke Lafter‘fonde tegen den Heiligen ЩЕЙ;

Geeft hebben fchuldig gemaakt: gelijk uit de verdere reden van _]efus af mariann

te nemen is, wanneermen den draad der Euangelifche Hifiorie ter deug- glimp

den inliet. En of dit niet wel die fwaare misdaad is, welk Godt haar fou dein den -

weigeren te vergeven, Deur. 29: 19, 20. blijft ons feer bedenkelijk. ja mie?

eenige defe laílering noch niet hoog genoeg fchijnende geilegen , hebben r’ch‘iidìg

Jefus dieper willen verfoeken, op datfe waare het mogelijk al de voorige gemaak"

Wonderdaden ver-ydelen , en voor foodanig doen agtenfouden ‚ als fy die

gebrand-merkt hadden; want defelve booi'e Geef: , door welke haare Vaders

бод: dikmaal in de Woefiijne verfogt hadden , en den Heiligen Ifraels een

perk hadden gefet , Pfalm. 78: 4.0, 4.1. regeerde noch in haare harde her

ten 5 om alí’t waare ‚ de Saligmaaker felfs na haar hand te fetten. Dus ei

{ten fy dan wederom een 'lecken dat jefus haar geven fou : Doch wat

fegd hy op dat verfoek? niet anders, als dat door lijn weder-Opílandinge

uit den Dooden , kragtelijk fou bewelen worden, dat hy de Soone Gods Rom.1:4‚.

was: ’t felve haar af-bakenende uit de gefchiedenis van den Propheetjonas.

Want gelijk de joden uit ongeloof en boosaardige beraadflaging jefas als

een Toovenaar, en Gods-laíleraar, en Oproermaaker, door den dood fo  onrcgtma.

ten te doen ondergaan 5 liet daarom fou het ook noodig zijn , dat Godt fulken “8“ “а"дс'

onwettigen Vonnis wrakcnde, hem wederom uit den dood fou opwekken, tot ĳ

een openbare betooninge , dat het fijne faake was ‚ waaromjelus geleden en {Wdâfhlk

veroordeeld was: en dat jefus haare magt alfoo uit—trekken , en over haar is,

Vonnis in ’t openbaar foude konnen Triompheeren , Col. 2: 15. Voorwaar

al hadden de joden een Wet, datfe een Propheet niet ligt en moeiten ge- Dc" 10de“

looven, fchoon hy \Vonderwerken dede, Deut. 13: 2, 3. foo kon eg.

ter fulks hier niet tegen jefus gelden: want hen was belalt datfe wel neer- Кинеш

fiig moeiten agr-geven op fijne Leere; namelijk of hy het Volk poogde

te brengen tot den eenigen waaren Godt van Ifrael, of dat hy hen vrem

de Goden verkondigde. Nu heeft _]efus allefinds het tegendeel betoond ,

volgens ’t gene de Propheten van hem voorfegd hadden : ja hy heeft het felve

noch met onbegrijpelijke Wonderen beveiligd. Doch welke van het voor‘

oordeel derjoodlche Schriftgeeleerde , niet dan met bitsheid , en nijd , avc

regts opgevat zijn , in plaats van aandagtelijk te overwegen , of de Leere van

jeliis uit Godt was en tot Godt heen leide. Sulks dat’er met Waarheid van

haar gefeid is, dat de Heidenfche Nineviten , en andere Sondaren , haar

in dat lluk waaren voorby geflapt: en dat felfs de Koninginne , die van

het Zuiden, of Rijk Arabien na Jerufalem quam , om Salomons Wijs‘

heid te onderfoeken , haar in den dag des Oordeels , van wegen haare on

buigfaame herten, (waar doorfe den Mond der Opperlle Wijsheid, die

meerder in Perfoon en betuiging van fijne Leere dan Salomon was , in ’t aan

gefigt hadden wederfproken) veroordeelen fonde. Invoegen het flegts Oly

1n- ’t Vuur fou geweeít zijn , dit ont-aarde Jodendom door grooter Tee—

kenen , {toí’t‘e tot verder lalleringen te geven ; dewijljefus Wonderen alreede

dagelijks foo groot en veele gelehieden , dat indien fy alle opgefchreven wa

ren, de \Veereld onbequaam geagt werd, alle die Boeken te konnen _

vatten, gelijk Johannes alfoo fpreekt, kap. 21: 25. De Schaare heeft dit ‘Blîîfgêńj

felfs ook als noch in ’t onfckervan haar waggelend geloofbetuigd , alíl‘e on- Зап: 'rse

der malkander leiden; Wanneer de Chri/tus fal gekomen zĳn, [а] h] ook ïĳïdïîlk

meer Tee/eenen doen dan die, welke defi (jefus) <gedaan heeft? joh. 7: 31, inde kennis

Soo dat de Joden hier verre te kort lehieten, wanneer Ту alles noefl: op

vifl‘ende , dc Wonderdaden van Mofes en fijnen dienl’t , tot een getal van

l‘lllm
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ММ Мед ruim t’feventig begrooten. Hier tegen mag de getuigenis van Paulus , Aëtor.

прссгсп lo: 37-39. nagelien worden Ё en men fal bevinden datjefus als den Heere

wâgfjrmn van lijn Huis, nergens in minder г maar vry meerder dan lijnen getrouwen

dan More; Knegt Mofes geweell is : want heeft Mofes de Zee geklovenìjefus heeft felfs

îiiînàäin Op de Baaren gewandeld. Heeft hy de Bittere Wateren foet gemaakt , Jefus

Het-ri was- heeft het W'ater in Wijn herfchapen; ls llrael onderMofes met Manna uit

Enroll@ den Hemel gefpijll , Jefus fpijligde meer dan eens, een gantfche Schaare

Rmůœïgè met “7ijf en Kinderen, door weinige Broodjes en een klein getal Visjes ;

ьЁыЁшЬс- en dat volzadig en overvloedig , darmen de overgefehoote brokken nauw- '

“Híßd' lijks in twaalt Manden opgaderen kon. Valle Mofes veertig dagen op
y Sinai, _jefus heeft niet minder in de Woeftij'ne edaan , en doe noch van

honger afgemat , de Duivelfehe aanvallen des Satans afgekeerd. Heeft onder

Moles dienlt , de Пеките Gods van Sinai in lfraels Uoren geklonken , op

datfe de W`oorden des Verbonds ontlingen 5 aan _]efus is niet minder? e;

fchied, wanneer de flemme Gods uit den_Hemel hem verheerlijkte in ’t geligte

van de mecnigte, daar hy van Johannes gedoopt wierd aan de Jordane,

en den Geeft lagen op hem nederdalen. Hoedanigen flemme ook ander;

maal op Jefus kragtige Beede gehoord is. Gelijk hy ook niet minder о

деп Berg, door het blinken van lijn aangeligt en het gefprek met Mofes en

Elias, onder de Goddelijke betuiging van lijnwaare Soonfchap , verheera

lijkt is, als het wonderlijk was, dat Mofes aan Aaron, Nadab en Abi

hu , de Majelleit Gods llaande ор den Throon , vertoonde. Heeft Godt

de fendinge van Mofes beveiligd door het verfuipen van Pharao in de Roo

de Zee; en al die Mofen wederllonden , gebrand-merkt 3 en Miriam met

Melaatsheid geflagen; ja den aanhang van Corach inde Aarde verfwolgen g

hy heeft ook genoegfaam fig verbolgen getoond, over die gene, welkel

Iefus mishandeld en onfchuldig ter dood veroordeeld hebben. De Romeinfe

Lijf-wagten,die onder het gelei van den verklikkerjudas en hetjoodfe Over

priefterdom, opjefus afquamen óm hem te vangen, heeft hy door een woord,

doen trillen van fchrik , en als voor dood ter Aarde gefmetent enJudas over

fijn verraad van een knagende Tyrannie lijner gewilfe aangegrepen , heeft lig

waarfchijnelijk uit wanhoope verhangen, envoor-overltortende , heefth

fijn Geldgierig Ingewand , door ’t opgeborllen Lichaam op de Aarde uitge.

fchud; ofte hy is als andere meenen , van enkele fpijt en wroeging ,fonder

Worg-ltrop geflikt 3 gelijk de Geleerde noch al betwiflen willen. Hier-en

, jorephug boven is ook het Stamhuis van de Herodelfen , als meteen Regen-bui van

ïmiäîsdâê Vloek en Oordeelen overgooten , gelijk Vooren genoeg gelien is. Soo dat de

virgola Bloeddorltige Kinder-moord te Bethlehem,en de Gods-lafterlijke befpotting

Flicñlisu' aanJefus gedaan , en het onthoofden van lijnen Voorlooperjohannes , geen..

êïfcdcêc- finds ongewroken gebleven zijn: ja het is openbaar genoeg, dat felfs де

“Orme-F” gantfehe _]oodfehe Mogendheid , als een brandenden Berg , in ’t midden van

жжёт де Zee geworpen is, ter tijd als der Sehriftgelcerden Zetel omgeworpen.

t"CMP ¿effi wierd, en datjerufalem die Aaloude Kerk-bewaardller desjoodfchenGods

dienll: , van de Romeinen ingenomen , en haaren pragtigen Tempel in de

исп amle- affche gedompeld is: en dat alles even foo,gelij`k dele _jelushaar voorfeid had

1:21? by де, dat hen ten laatlten op den hals komen fou , wan-neer fy den Soone

Worms" van den Heere des \Vijngaards, fouden gedood hebben om lijne Erlfenis

in belittinge te houden , Matth. 2 1: 33:41. want de fchriftgeleerde waanden

is. Sie: 'het feer vermetelijk , dat de Wet niet vergaan kon van den Priefler , noch den

¿gli? Raad van den Wijfen, gelijkfe eens den Propheet trotfelijk in ’t aange

pitrÃl.ì ligt wierpen , Jer. 1 8: 1 8. Men kan voorts noch feer veele andere blijken ор

СП С Ol'.

12:25. haalen , die in Jefus wonderlijk, en verre boven Mofes uitblinken. Im

mers
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mers is hy uit een Maagd gebooren , en waarlijk een Menfch zijnde , heeft

hy de gel‘calte van een Diení’rknegt daar door aangenomen; en nochtans

foodanig bctoond de Soone Gods te zijn , dat fijne Apollelen fijne Heer

lijkheid hebben geilen , als de Heerlijkheid des Eenig-gebooren van den

Vader. Nergens werd’er van Mofes gelegd , dat hy de Blinde het'Gefigte ‚

de Kreupele haaren regtvoerigen gang, den Dooven het Gehoor , noch

den Stommen de Spraake gegeven heeft; veel min dat hy de gefiorvene ,‚

en de begravene Dooden , wederom levendig gemaakt heeft: doch dit werd

alles van jefus getuigd. En ’t gene daar in opmerkelijk is, is dit , dat de

meeíte, ja dat alle fijne \Vonder-werken l’rrekten, tot behoud en welftand des

menfchen , na Lichaam en na Ziele. Daar Moles “fonder-daden meeíldeels

he‘nen gerigt waaren , tot [traire der Godloofen; gelijk voornamelijkin de

Egiptile plaagen , en het dooden der Eerll-geboorne , en diergelij ke gebleken

is. Mofes is niet alleen felfs gefiorven , en Ifrael heeft hem veele daagen

met rouwe betreurd ; maar hy en heeft ook onder alle fijne ÑVonderen

dien hy gedaan heeft, niet een eenige van den Doodopgewekt: doch efus

gel‘torven zijnde , is wederom opgel’raan na de Schriften: want hy hadde

magt om het leven af-te-leggen en ’t felve wederom aan te nemen. En niet

alleen dit , maar met fijne dood felfs , zijn de Slaap-{leden der dooden ge

opend, en vele die gefiorven waaren , zijn opgewekt , Matth.2 7: 5 2, 53.. все.

tot een bewijs dat JËlllS de magt des Doods bemagtigd hadde. En gelijk

dit te vooren door de Wet niet en konde gefchieden , welke door Moles ge

geven is; alfoo en heeft Mofes ook nooit de magt ontfangenom dooden

op te wekken; alhoewel’er geene voorvallen ontbroken hebben, die hem

dufdanigen \V0nder-werk ichenen af te vorderen : op dat alfinds bleek,

dat de Wet buiten Chrifius aangemerkt, een doodende Letter is; ja dat

de bedieninge van Mofes , een bedieninge des Doods is , 2 Cor. 3: 6, 7. en

derhalven dat de Opllandinge en het Leven elders anders moeite gefogt wor-î

den ; namelijk in Chriílusjel‘us , die geen Dienaar der Sonde is geweelt , Gal.

2: 17. Het fchijnd voorwaar als ofde laaterejoden , over de onbefchaamd

heid van die , welke ten tijde van Jefus , foo begecrig om Teekenen waa

ren, felfs fchaamrood geworden zijn; nadien iy , haarals tot geheel ande

re gedagten wendende , hebben begonnen te leeren ; dat de Meflias niet

en lou komen in Wonderen noch met groote Teekenen; gelijk Maimonides

duidelijk leerd , datmen fiilks van hem niet wagten moet. En dus hebben fy

ook nu en dan eenen valfchen Meílias aangehangen , fonder datfe Teeke

nen en Wonderen van hem fagen; maar hoe jammerlijk fy ook bedrogen

zijn geworden , konnen {у ons felfs alderbell feggen‘

Naar het uitvoeren van foo veele Goddelijke Teekenen, heeft jefus

ook in het Prediken fijnen Mond beginnen te openen , en de Verborgent—

heden des Koningrijks , die van ouds verfwegen waaren , fijn Volk aange—

vangen, door Gelijkenillen te leeren; waar van wy een groot aantal in d’Euan`

gelilche Hillorien vinden aangeteekend. Die dan ook шеей а11е als voorfeg‘

gingen, van den wasdom en vrye loop der Kerke onder ’t Nieuwe Tefiament,

moeten aangemerkt worden: Gelijk nu al vele van onfe doorligtigíle Godsge

leerde , welke betoonen wel in het Koningrijke der Hemelen onderwefen te

zijn , die dingen met veel lofen verdienl’te meer en meer hebben beginnen uit

te haalen , en tot haare waare vervullinge inden Staat der Chrifiîen—Kerke ,

t’huis te brengen. En heeftjefus in dufdanigen maniere van leeren, veel voor

naame dingen beoogd; namelijk het verl’rand der Geloovige op te fcher—

en, tot overlegging van de laaken , welke hy haar in ’t byfonder ver

klaarde, gelijk Marcus aanteekend kap. 4; 34.. haar leerende de Teeke—
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пеп ‚ met de beteekende faak vergelij ken , en dieper en dieper tot het oog.

wit van haaren Leermeefier inbooren y op datfe íiggewenden aan het

onderfoeken van de dingen die het Koningrijk— der Hemelen aangingen.

En heeft Jefus hier in egter niet nieuws of ongewoons gedaan ‚ gemerkt

van ouds het leeren door Zinnebeelden en Gelijkenifl‘en onder alle Wijs

heiddievende in groot—agting is geweeít: want fulks ‚ om niet van de Е

giptifche uitvindinge der Raadíelen te fpreken, werd ook i-n de Heili e

b'ehrift aangewefen- met veele voorbeelden. Gelijk mede de joden fekere

foort van Leeraars in haare Synagogen hadden , Мознвым genoemd, die

haare onderwijfingen , onder verbloemde Gelijkeniffen deden. En dufda

швец maniere van door Gelijkeniíïen te leeren , íleld ook Hofea, kap. I 2: 1 I.

als een} byfondere genade voor: doch het gene aan d’ongeloovige en onleer.

faamejoden , niet dan enkel ergernis en onverfiand baarde , niet begrijpende

de verborgentheden des Koningrijks , diejefus nu verkondigde; om dat het

hen niet gegeven en wierd die te verfiaan ,. Matth. I 3: 1 1. En datalles , o

dat de voorfegging van Efaias fou vervuld worden: gelijk Jefus ook die

plaarfe Efaia в; 9. alfoo verklaard. Alwaar dan ook blijkt, waarom dejo

den , in de Teekenen diefe nu fien fouden , Jefus Tegenwoordigheid niet en

{ouden bemerken. Voorwaar ’t en fchijnd niet dat de Difcipelen defen

raadflag Gods, noch de vervulling defer voorlegging , ten ceriien regt ge

vat hebben, als fy Jefus afvragen; waarom hy tot de joden door Gelij—

keniífen fprak? Matth. 13: 10. daar jefus dan in fijn antwoorde toond ,

dat het den Difcipelen gegeven was, de verborgentheden des Koning

rijks te weten, om datí‘e nu jefus Vrienden en niet meer fijne Dieníl

knegten Waaren: de Vyandige joden alfoo op een aardige wijfe haar on

geloove beí’crafl‘ende , en uitíluitende buiten de toegang tot de kennis

van de geheimen der Goddelijke raadflagen; op dat hen-lieden , die niets

van de baligmaakende kennis en hadden , ook eindelijk dat gene fou ont.

nomen worden , datfe haar [elven inbeelden te hebben. Soo dat de manie—

Ниши. re van haar het Euangeli'um dus bedekt te Prediken , een тай-Ъ was van

‚ценит ‚ haare onbekeerlijke herten; gelijk als de boven aangehaalde Propheet aan haar

ËÎËZÎSÊÊ- voorfegd hadde: want dat Efaias daar van defe tijd en van dit Volk gefproken

vigcjodcn heeft, blijkt niet alleen uit de toepafiinge Van Jefus 5 maar voornamelijk

ook daar uit , dat hy {preekt van het Koningrijk der Hemelen datgeopen—

‚ baard, en den Heere gefien fou werden, als gefeten op fijnen Throon 3

мм. vervullende den Tempel met de Zoomen van lijn Kleed. Defe en is waar

lijk, geen anderen geweeí’t, dan Jefus de Chriflus , van welke gefegd was,

dat hy lijnen Mond fou ontfluiten 1n Gelijkeniflen: als den welken alfoo

van hem (elven fprekende, door een Prophetifche Geeft , van Afaph in

waarde den 78. Pfalm ingevoerd werd 5 feggerlder О mĳn Volk, neemd mĳne

"прах; leere ter Ooren , шеф u—lz‘eder‘ Om: tot de redenen mĳne: Mandy; ikfizl

:mkg mĳn Mand opdoen met Spreuken, ik Й? verborgenthedm overvloediglĳk

uit/forten шт Oud: her. Gelijk ook uit fommige gefchriften der loden

blijkt ‚ dat de Jogdfche Kerke denl ophefvan die reden , als een aanfpraak

van de Chrií’rus tot fijne Kerke heeft opgenomen. En heeft jefus nietal

leen aan de Schaar‘en die tot hem quamen , verfeld metjoodfche Schriftge

Iefusheef't leerde, def’e dingen gepredikt, maar hy is ook met fijne Leeringcn ge—

та?“ gaan ‚ in de Synagogen en Schoolen der joden, daarfe gewoon waaren

wonderín’g op den Sabbath de Wet te leien en uit te leggen; de Joodfche Schriftge

Ë'Jä‘ĳ leerde aldaar foodani onderwijfende, dat fy haar ontfettedenenrnet ver

in im" baafiheid geperik wie en te (eggen; Van waar дота! de@ die Wĳsheid

Synagogen

ingevoerd en die Мидии г Doch defe , Jefus waarderende nafijn gering geflagt en Maag

’ . fchap ,
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fchap , hebben fig liever daar aan vergaapt , en willen ergeren , dan op fijn Уши“.

‚ . . , .. misfla it ’tvermaanmg , tot hooger bedenkingen opklimmen. by hadden waarfchlj- vmmÏ- l

.nelijk uit de Propheten niet wel in agt genomen, dat de Mefiìas niet eer {Нэп‘апдё

ij cn en

uit den geflagte Davids en fou te voorfchijn komen, dan na dat fijn Ко- )arme

ninglijk Stamhuis tot de laagfie vernedering vervallen was. ’t Gene Da- kom“

vid felfs voorfeid hadde, 2 Sam‘ 23: 5.` want hy moeite als een Rijsken DcMeffias
voortkomen uit den afgehouwen Tronk van vIfai, Efaia I I: I. Sulks dat— тестем

ter geen fierke Roede meer aan den Wijngaard en fou zijn tot een Scep- Dĳiîis‘ als

ter om te heerfchen, Ezech. 19:14.. Daarom dan ook van hem gefegd Huisver

word , dat hy de vervalle Hutte van David wederom oprigten fonde.1 De ‘mum was"

Joden die fig dan hier aan den nederigen en ver—armden {laat van efus ge

ergerd hebben, hebben waarlijd vervuld ’t geen van Jefus voorfegd was 3

namelijk dat hy een Steen des Aaní’toots, ja een verworpen Steen fou zijn,

- Efaia 8: I4.. en Pfalm 118: 22. Efaia 53: 1-3. Doch dat Volk heeft feer JÊÎÜSWI'Ì“

gedwaald, niet wetende de Schriften , noch de kragt Gods. Sy hadden :gigi

de onbeantwoordelijke Wijsheid in Jefus, moeten erkennen uit Godt te ‘1ch ¿or

zijn , terwijl hy die immers noch van fijn ‘flegte af-komfl: , noch van fijn щит?"

gering onderwijs heeft konnenaf‘haalen. Sy fagen immers wel, dat hy geen

menfchelijk onderwijs van nooden hadde , en dat hy alle dingen will , en

niemand en behoefde te vraagen: ja van wien voorlegd was, dat hy, niet

tegenfiaande fijn fiegte gedaante als hy fou aangefien worden , Volfou zĳn

'van den Heiligen Gecß, Efaia I 1: 2. Defe Rabbinen en Groote Leeraars ,

hadden behooren indagtig te zijn, dat Mofes van defen Propheet (die

hier in fijn Vaderland, noch onder fijne Magen , noch in fijn Huis niet ge

agt en wierd , om datfe haar aan fijne bekende geringheid geí’cooten had‘

den) voorfegd hadde, dat hy niet uit den menfche, maar de woorden

Gods fou ipreken, Deur. 18: 15, 18. ja de Joden fchijnen hier in ver

fieender’ geweeí’c te zijn, dan felfs de Qoddeloofe Herodes , die op het Herod@

gerugte van Jefiis Leere en Wonderen , begon te vreefen ,- of hy niet wel Iliff??

de verrefen johannes de Dooper was, welken hy van kant geholpen had,’0pJ=rugs

en van Godt opgewekt mogt zijn.‘ Stilfwijgens alfoo uit vroeging fijner
GewiíTe , fijn bekommering daar over uitende: als of Godt waarlijk defe i‘sclmfi—g

Wonderen door Johannes liet doen, om fig door fijne ‚gaven te wreken ‚дать

en te betoonen dat Herodes fwaarelijk gefondigd hadde , met hem ten ge

valle van fijn Overfpelig Wijfs Dogter, te doen onthoofden: een Man

dien hy felfs regtvaardig en Heilig gehouden hadde , en hem geern hoorde

Prediken, als Marcus aanteekend , kap. 6: 20. Soo dat hy iulken fehen

daad fig fchaamende , Johannes niet in ’t openbaar en op een Sehand-Too-I

neel , gelijkmen een Misdadiger ter dood brengd 5 maar heimelijk en in de

Gevangenis dede ombrengen. Doch ’t geen hem naderhand in fijn Balling.

fchap door de Keifer Caligula genoeg betaald gefet wierd. De Bloed—dor

fiige daad van Herodes , aanjefus bekend gemaakt zijnde , {lak hy te fcheep

van daar, en ontging voor een wijle de liitige aanflagen van dien Vos,

te meer miíl‘chien, om dat hy van Jefus waande dat hy den verrefen Jo-l

hannes was. SOO dat de Tijden , waar in Jefus gekomen is, en waarin de

Chriltus na de Schriften komen moeite, boven maten verdorven waaren;

ja de Vorllen felfs begonden brullende Leeuwen te worden, in ’t midden

des Volks, gelijk Zephanias kap. 3. feet nadrukkelijk hadde afgefchetl’t:

daarmen— Pfalm 2: 2, 3. en veel andere voorfeggingen die daar opflaan, kan by.‘

Voegen. Soo dat Jefus clan ook de verwoedheid van Herodes voor een wijle-1 .

tijd ontweek , om dat fijn Uure noch niet gekomen was 3 en dat hy niet en

fou gedood worden als te Jerufalem: ’t geene hy klaar genoeg te kennen

Rrr 2 geeft,

l
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‘www geeft, wanneer hy de Pharizeen , die tot hem`feiden 5 Wew'e/et'vnn hier',

шёпот want Herodes wil uw dooden ; antwoorde: Gant benen Деде: dzen Í/os,

”и ¿k шире anelen uit, ende nenn/ee ¿eßznd huiden ende morgen, ende

mingen ‚т ¿Lv-dm ¿lange worde ik ruol.ezndz<gd : doe/o 1k moet [vulden ende morgen,

‘mmm’ т 4102 volgenden dag reißn: 'want het en <gebeurd niet dat een Prop/oen.“

`gedood worde bezeten jerzgfnlem. _]eíus hier alioo fijne geweldige dood voor

reggende 5 doch waar over ook die gene,` welke fulks door ongelooveen

flinks-opgevatte Ergernilfen bevorderen fouden , uitgeroeid fouden worden :

gelijk te iien is by Mattheus op ’t vijftiende kapitrel. Zijnde alfoo die ver

harding den Joden regtvaardig t’huis gefonden , volgens Efaia 29: 13, I4..

“Тат hy fpreekt aldaar van een Volk, dat fig meer op d’1níettingen en

Geboden der menfchen , waar doorfe felfs Gods Gebod overtraden , in Её

van het felve te beveltigen , Matth. 15: 3. dan op de waare vreefe Gods, fou

verl-daten; dewijle fulken Volk en fulke tijden de Koepi'nge der Heidenen

шоеРсеп voorgaan. Gelijk dan ook de Joden in haaren Talmud niet an

ders bekend ilaan , als ofhaate Vaderen , daarom de ittaffe aan Godt heb

ben` moeten boeten , om dat {у haare eigene woorden hadden voort e

trokken voor de Wet.- Immers wierd Jefus t’elkens van de Schriftgeleer

de aangetand over de niet onderliouding van d’Infettingen der Ouden ;

en {у vielen hem geduurig laitig, met Iijne Difcipelen over het Eten met

ongewafïen handen , en over het plukken van Kooten Airen,ja hem felfs over

íijn genefen ор den Sabbath , en diergelijke dingen te befchrobben :door wel

ke 1Ъг11<гс 1а1’сеп {у veele menfchen deden {truikelen in de Wet, Malach.

2: 8. om datfe felve door dufdanige vifevafen en ydelc Infettingen, Efaia

op wat lo: 1. van den weg waaren afgeweken. Want dat defe en diergelijke In

ïsgndgcefus fettingen niet op eenige Goddelijke befchreve ÑVetten fteunden , blijkt

Шаня; niet alleen uit de kleine agting die ~jefus vooi defelve heeft; maar het

g“om“ word ook felfs door denJoodlehen Talmud beveitigd , dat, (от flegts een

edc. .   `  ’

itaaltje van veelen uit te pikken) de waflinge d_erhanden , van eenen ile/anne..

„mi en Hillel _, twee voomame Rabbinen , die te jeruíàlem vooroenigeja

ren onder de joden in groot aaníien Waaren, geordineerd is. Geen won

der dan dat jeíiis die felfs een meerder Wetgever was dan Mofes , de magt

betoonde, om íijne Difcipelen van fulke Geboden, die alleen ор ’t gelag

der enkele Leeraaten {teunden , te ontílaan .5 als zijndeclien Propheet die ge

hoord шеей worden , Deut. 18: 15'. Die ook daar toe gefalfd was met

Qlye der Vreugde, boven fijne Medegenooten, Píàl-m 45: 8. dat is bo

ven die, welke in lijnen tijd op den btoel van Mofes zaten. Gelijk e

{издал ook feet deftig den zin en meening van deGoddelijke Infettingen

die de Reiniging en Wallingen der Schaduw-wetten aangingen ,verklaard

петти- en genoeg doet lien ‚ dat de Schriftgeleerde niet Aen verltondende Эгейс

gc ¿Uhm lijkheid van die Wet, die haar aanduidt: de Gnreiníg'heid der Ziele 5 en

jg' datfe een Heilig Wateriter Reiniging van nooden hadden , dat haar'iva'n alleA

т. ]еГи$ misdaad afgewaûen voor Godx >kon ůellen; fulks hen die Wet Ieen Zin

verklaard’ nebeeld en Figuur was , waar van het oogmerk alleen tot het Geloove en »

de waare Godsdieníl. behoorde. ’t Geen van de Schrift-geleerde qualijk ver

* Ptaan , ook geheel qualijk aan de 'Godsdienflige oeffeningen en plegrige

onderhoudingen wierd vait gemaakt. Елей: alles-heeftjefusleernadrukke

Emmi _ lijk geleerd en verklaard, .alszhy feide; ldat alles wat -deri Monde inging

heid ас; g den menfche niet en kon verontreinigen, Matth..15: 1,7. Enhoedanig hy

de Reiniging .des Herten , door ’t Geloove en ’t vertrouwen op de-toefeg

вышей gingen Gods in den Medias , boven de Ceremonieele “ladingen itelde,

voorwaar dat heeft noch veel meer gebleken, wanneer hy de (.‘anzianefche`

Vrou
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Vrouwe, die ten aanlien van Gods uitverkooren Volk Ifraels', een onreine Bumm»,

Heidin, ja als een Hond geagt was , rein in ft geloove verklaard, fchoon voorbeeld”

‘ ‚ ' а › in de Cana
fy nooit gewallen was na de lnfettingen der Ouden; onder t jodendomV „dè vrou,

. foo hard gedreven. Gelijk Jefus haare Dogter ook van den onreinenGeeíl тази

verlofl heeft , by Mattheus op ’t vijftiende kapittel Vers 2 2-28. Daar door o.`

penbaar makende, dat hy niet alleen het Opper-gebied had, over de reiniging des lfm?"

der Ziele en Lichaam , maar ook in de onreinigheid te laaten , die in hem die 'igt` v

magt niet en fouden erkennen. Dus iietmen dan dat de wailinge der han~ C '

den , niemand en reinigd na het gemoed , maar dat alleen het geloove het herte

kan rein maaken, felfs fonder de werken der Wet, Genefis 15: _6. Rom.`

4; 9-16. Soo dat jefus hier den joden als in een voorfpel toond , op wat

grondflzeun де Heidenen fouden geroepen worden tot de gemeenfchap der

geloovige'Kerke, en dat het jok der Ceremonieele Wetten, noch d’In
iiettingen der Schriftgeleerden , haar geenfinds en foude opgeleid worden д

maar dat joden en heidenen [ouden Ontwaar werden , dat hetjok vanjefus

de Meñias niet foo -fwaar om tortíîen was , als ’t geen dat haar en haare Va.'

deren ondraaglijk was; en dat elk die hem 11a-wandelen wilde, .volkomen

tulle voor fijne Ziele fou vinden , foo datfe felfs fouden konnen roemen

_iin de verdrukking. Hoedanigen tuile des Gemoeds te Vooren in .de Wet

der Schaduwen (onder welkers plegtige Offerhanden en Reinigmaakingen

des Vleefch , t’elkens de gedagtems der bonden ontruile, en de _Onrcinigheid

afgefchilderd wierd) niet te vinden was : want alfoo verklaaren wy die plaat- Мапь.

fe geern Matth. 11: 28, 29. Еп ор dat jefus wat nader aan de`joden , en

voornamelijk aan fijn Difcipelen fou bevelligen,dat alle het gene hy ,aangaan- verklaard.

de de onderhouding van de Infettingen der Ouden, in de Sehrifitgeleer

de hadde wederfprooken , op een goed Fondament gefchiede; foo geeft

hy даах vaneen blijk in die groote Wonderdaad, met welke hy voor .de Нос м.

tweede reis een feer groote meenígte lijnetVolgelingen, fpijíìgdmetwei- ЭТИ}?

nig Brood en Vis. Hy felfs het Brood onder dankfegging , metongewaß LÍC;Í“ÍLÍ,°_

fe handen brekende en aan fijne Difcipelen overgevende om u_it сепсиса: ЁШЁК

vertoonende niet alleen door die over-gulle verzadigingen 'toverfçhot des tägdlî"

voorraads, dat fijn feheppende magt geenfinds kragtelloos gemaakt wierd ,`

door ’t nalaaten van .een menfehelijke Infetting, ook dat hy die de

{рт}: gefchapen heeft , alleen magt heeft om Sehaduwagtige en Биде.`

lijk goedgekeurde spijs-wetten , af te fchaffen en te vernietigen.. _En dit

dede jeliis enkel en alleen, op dat .de joden [ouden lien en leeren , dat

'de uiterlijke wailinge der handen , (in welkers nalaat'ing de Sehriftgeleer

de een groote overtreding {telden} geenlinds ytsendeden , tot .het Handen;

werk dat ymand in den Geloove en tot behoud des N_aa-ílen dede. ’t Ge

. пе dan 00k mogelijk uit een voorgaande \Vouderdaad der Spijiiging af

genomen , de meenigte `des Volks niet en heeft befchroomdgemaakt', om

lig aanílonds op ’t bevel van _leí-'us , fonder wañinge _der handen op ’t Veld

neder te zetten en SpijfefuitJefus gezegende handen teontfangen : gelijkmen

niet duillerlijk kan afnemen uit de Hiftorie ,« -foo alfle Marcus verhaald , kap.

8. _vers 6. Doch .de VeinsÁieke Schriftgeleerde , die nergens орт: waaren,

als om jefus met vraagenenberifpen _verdagten шагни te maaken , fpron- u

gen al weder _alsmen iegd , van den Os op den Bfel, .en begeerden Гee- zelt);

Кепеп uit >den Hemel, .terwijlfe feLfs haare Oogenftoe deden , voor de He- Ьсп щ

шеПсЬе Тее1<епеп die jefus .o_p Ide Aarde dede. Doch wat was de reden

van defe blindheid? niet anders -fegd de Saligmaaker , als om datfe nalaa- тесты;

tig in haar Ampt en Pligt , de Teekenen der Tijden , foo duidelijk in de жжёт

Propheten afgebakend, niet waar-en-narnen: wantfulks doende ,haddenfe ¿mi

R r r 3 ' kon
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konnen fien en bemerken, dat het Gefigte der Propheten tot op defen

eftemden tijd geduurd had: gelijk hen van Habakuk voorfegd was , kap.

2, 3. Maar gelijk defe foekers van Teekenen , alleen uit geveínílheid en

op datí‘e de Leere van Jefus met haaren Suurdeeffem verderven fouden ,

en geenfinds om diedoordengelooveaan-te-nemen, tot hem quamen 5 fiet

. daarom wierdenfe ook billik aigewefen: ’t geen men ligtelijk ontwaar word ,’

“этот” als jefus haar noemd , een Boos en Overfpelrg geflagte 5 dat geen ander Tee—

Шиит! ken dan Een als het grootíte fou gegeven worden 5 namelijk dat]efus,als

hy felfs door haare fmaadige vervolgingen tot in den Dood fou verfioo

kcngcgc’ ten zijn , hy als dan met Glorie en Zegepraal over haare magt , na drie

"u ‘mam daagen , (als eens Jonas in den Walvis vernagte) verheerlijkt lou opfiaan;

tot nederwerping van haare Mogendheid, en Regtvaardigmaaking van de

fijne: want de Meflias moeite haar zijn als een Goe'l die de fijne fou ver-~

loffen, door het werk dat’er by Godt te doen was. ‘

Petrus eens vanjefus gevraagd zijnde , Wzenfigd¿jf-lieden dat ik ben ? de—

de een Heerlijke getuigenis uit aller Difcipelen naam 5 leggende: G)’ гуд de

Chrijz‘w, de Sanne de: levendiger; Gods. Erkennende Jefus alfoo deRotz‘

fieen op welke fijn geloove gebouwd Rond; welke belijdenis Jefus agter‘

volgende, hem toe-fegd , dat hy ook op die Rotzl‘teen , welk hy beleed

de Chriílus te zijn, fijn Gemeente als levende Steenen foude bouwen ,

volgens Zach. 6: 13. Еп dat daar in alles foo vaíl fou Praan , dat’er niets in

en fou voorvallen , noch Gebonden noch Ontbonden worden , ofte het fou—

de konnen blijken, dat het te vooren in den Bundel van Gods Raad-be—v

fluit, foodanig ingebonden en goedgekeurd lag: en niet dat alles wat de

dwaalende Synoden en Concilien irl den tijdbefluitenfouden , als van een

onfeilbare en niet dwaalende Kerke, by Godt en den Koning Jefus in

den Hemel fou voor goedgekeurd worden 5 gelijk de Roomfche Kerke

niet fonder Geweld-hebberie , met f’tijve kaaken fiaande houd. En die defe

Jerusheefr Onfe verklaaring met de woorden van de Saligmaaker Matth. 1’6. aandag—w

зоойгвс- tig overleid ,- fal wel fien dat Jefus oogmerk niet en is, foo groote din

ÂÊLÊ; gen , dien hy van fijn Gemeinte voorgeeft , op een bloot en fierífelijk

5i“ Kefk menfch te bouwen. En derhalven dat hy hier Petrus geenfinds vooreen Op—

ÎCPQÎIÎC‘ËÎD per-hoofd fijner Kerke inwijd, die in een langduurige Volgreeks van Ран-г

fen dat Ampt bedienen fou. Voorwaar als Jefus fegd , dat de Poorten der

Hellen, fijn Gemeinte niet en fouden overweldigen , foo heeftmen veel eer

reden te gelooven ‚ dat hy hier wil te kennen geven , dat’er fig fekerlijk een

Den An. groote Magt en Heerfchappye op Aarden verheffen fou tegen de Kerke ‚

richriû rdfs die defelve wel voor haare Bloedige Pleit-bank roepen fou , maar geenfinds

lĳiîìäî‘ln- fou konnen bemagtigen. En die hier in niet het algemeen Rijk des Satans ,

fiellingvm en de byfondere Magt en pooging van den Antichril’t in de Kerk ‚ leven“

îccririiiciîid dig kan afgefchilderd fien , van dien mag met regt gefeid worden, dat

dchcrkc‚ h'y noch niets, ten minflen feer weinig ‚van de Heilige Schriften verfiaat.

b“°°“d‘ Nu gelijk wy jefus hier vooren hebben hooren feggen, dat’er geen Pro‘

Hocdanig pheet buiten Jerufialem gedood is5 foo heeft hy ook eindeling aan fijne

jongeren beginnen te openbaren , dat hy noodfaakelijkmoefte henen gaan

liga gc- na Jeru‘falem om van de Ouderlingen en Overprieí’cers en Schriftgeleerde,

“Ш" ter Dood veroordeeld te worden: betuigende in die reden, dat fulks niet

by geval gebeuren fou, maar dat het fou zijnnade Schriften, en volgens het

beíluit in‘ den Raad des Vredes aangegaan , op’welke de voorfeggingcn der

Propheten {teunden5 namelijk dat hy fou'komen om denwille Gods te doen.:

en om een Nieuw-»Verbond met den Volkeop te rigten. En op dat hy fijne

lieve Difcipelen daar tegen een hert Onder de riem fou» Preken ,. fooverfekerd

hyfe
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hyí‘e ook van fijne weder-opf'candinge ten. derden daage , соц vervullinge

van het Teeken van Jonas, dat hy felfs den ongeloovigen Joden ten fpij'.

te fonde onder oogen Hellen. Selfs die Difcipelen beßraifende, die fulks.

door een verkeerden yver hem fogten; te ontraden: wantdaar [cheengeen

ding meerder tegens de menfchelijke gedagten aari--te-loopenI ,als dat den Ee—

nig-gebooren Soone Gods, het affcb-ijnlel van des Vaders Heerlijkheid ‚

en ’t uitgedrukte Beeld fijner Selffiandigheid, die alle dingen draagd door

het woord fijner kragt; den DOQd fou moeten ondergaan. Het fcheen haar

waarlijk een harde 'laale te zijn , uit Jefus Mond felfs te hooren , dathy,

die andere van ’t geweld des Doods verlotien fou , felfs van de Dood fou

neergeveld worden : en dat het gewijdeJerufalem‚daar den Koninglefus over'

het Heilige Zions in Heerlijkheid , dus lang was afgewagt , met Gods Bloed

fou ontreinigd worden. ja. het dagt veele onmogelijk te zijn , dat het Volk в???"

Gods en ’t Wettige Prieflerdom , en die , die als Godendes Volks ‚„ den Stoel À‘Â‘v‘icnîd

van Mofes bekleeden, haare handen aan den Уст des Levens {ouden îaflvedc

leggen, om hem van ’t leven af te maaken; of datfe door haar toedoen, mm

den Heere der Heerlijkheid aan een Kruis ophangen en vali: nagelen fou

den. Hierom dan was het noodig , datJefiis fijne Difcipelen van alle die in

beeldingen onthefte ; en dat hy haar de Nood-wet daar van openbaarde, door

de volbrenging van fijn Verloll‘ers-ampt z door welke , (indienmen flegts alle

de voorfegingen, en ook Jefus Goddelijke voorwetendneid daar by-brengd)

t’eenemaal de Ergerniíl‘en des Kruifi‘es,weg—genomen fullen worden5 als over

bodig betoonende , dat hem fijne Dood niet als een toevallige ofonverwagte

ramp is overvallen д ofdat de oprigting van fijn Koningrijk daar door te leur

gefield is: want den uitílag heeft veel kragtiger betoond , dat felfs alle

defe dingen , een noodfaakelij ke voorbereidinge tot d’oprigting van fijn K0.A

ningrijk waaren; gelijk hy te vooren door fijne Propheten veelmaal en op

veelerlei wijfe gefproken hadde. Laat’er ook by-gedaan worden, hoeda— упадет

nig Jefus dit alles voorwetende, ’t felve lot nochtans nietenheeftpoogen ',lê'rLfgffgn

te ontduiken, maar dat gewillig opgenomen heeft met een volkomen gehoor- î'onduikm

faamheid , op dat immers den wille des Vaders gefehieden mogte; waar toe

hy ook bereid was om te doen ‚ gelijk in de KolledesBoeks van hem ge

fchreven Rond , Pfalm 4.0: 8. noch voor-af laatende gaan fijn grootfl’e ver

heerlijkinge in dit leven op den Berg, onder het blinken als de Sonne,

in ’t gefelfehap van Mofes en Elias, op dat fijne Difcipelen fouden kon

nen getuigen , het gene Johannes, die hier tegenwoordig was, namaals

van hem l‘eide: le’ hebòenfijnHeerlĳkheid aanjèhou’wd; een Heerlĳkheid. 11:55:11"
als de: Eenzg—gebaoren 'van den Vader. Joh: I: 14.. blinkende alhier als met den Bingo?

de tegenwoordigheid Gods, die onder een Wolke verfchool; op dat’er ÊÌÏFC'S‘C‘L

blijken mogt , wie defe Jefus was. Godt ook getuigenis daar van gevende, виаздешд.

door eene ltemme , die in het Oor derJongeren foodanigen gedreun maakte , Se" wml"

dat fy alle uit der felver outfachelijkheid op haare aangefigten vielen. En is

hier Mofas , die getrouw is geweeft in Jefus geheele Huis, als een Die— Brdmkir‘a

naar , ook een Getuige geweeil' van de dingendie daar na gefproken fouden ËÎCÎHCb“

worden, Hebr. 3: 5. Soo was dan dit Gefigre niet alleen een verheerlijking

van Jefus 5 maar het is ook een algemeene beveiliging geweeit van fijne

gantfche Leere, als die door de verfchijning van Moles en Eliasbetoogd Mwíëmm

wierd , met Mofes over-een te Remmen. Gelijkwe dan ook fien , dat Je‘

fus met defe Groote Mannen (Mofes als de Wetgever Ifraels, en Elias @mlm

als een der grootí’te Propheten , in wiens kragt de Voorlooper Johannes

‚gekomen was) hier een l‘aamení-‘praak gehouden heeft; in welkeJefus bui- felici

ten twijPEel van fijn uitgang heeft geredeneerd, en uit de over-een-Iìem- ‘

mmg
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ming der voorfeggingen betoond 5 dat de _Chriflus alle defe aanílzaande dingen

moelle lijden, en alfoo in fijne Heerlijkheid ingaan: gelijk hy na fijne Opikan—

dinge foo {prak opden weg gaande naar Emmaus , _Luo 24.: 26, 2 7. Hoeda—

nigen verheerlijking waarlijk den Difcipelen , eemgfinds heeft konnen doen”

moed houden en doen gelooven , dat Godt defen haaren Meefierjefus niet en

fou verlaaten, fchoon fy hem op den Kruis-berg uit dit leven, in de dood

fouden lien overilappen; alhoewel wy , niet tegenfiaande defe fleunfels,

in de Euangelifche Hiflorie lien, dat l‘y , wanneer het’er begon op aan-te

komen, boven-maten bedroefd zijn geworden, Matth. 17: 23. Soo dat‘

Jefus haar als aan de hand moeite belooven , dat hy ongemoeid fijnhenen‘

gaan, haar geen \Veefen fou laaten , joh. 14.2.18. Sool’wak waaren fy in ’t

befcfi‘cn , dat jefus de Grondfieen der voorfeggingen , foodanig als hy voor»

fegd hadde , felfs van de Keurmeefiers beproefd ‚ verworpen fou worden van

de Bouwlieden , eer dat hy noch tot een Hoofd des Hoeks fou konnen wer

den: gelijk—Efaias van hem voorfeid hadde , kap. 28: 16. ’t Geene dan ook

de Schriftgeleerdemen die welke den opbouw derjoodfche Kerke :mnbevoo-l

len was ‚ ор veelerlei wijfe aanjefus hebben gedaan 5 hem van den beginne fi'

ner Prediking tot het einde fijns levens toe , met lií‘cige vraagen verfoekende.

En hoedanig Jefus de proeve van fijn Mefiiaifchap voldaan heeft, („из

werd genoeg aan de Confcientie openbaargemaakt , wanneermen de Enan

g’elifche Gel‘eh—iedenifi‘en met een kalm Gemoed , tegens de geveinsde lagen

der Schriftgeleerden overdenkt: want daarin falmen ligt ontwaar worden ,

dat dejoodl‘che Bouwmeefiers‘, jefus op allerhande wijlen verfoekende , hy'

doorgaans getoond ‚heeft , dat hy niet alleen een Groot PrOPheet was 5

maar dat hy ook alle de Propheten , op welk í‘y Freunden , aan fijne zij

de , en tot bevefiiginge van fijn Goddelijk Soonfchap en Leere had 5 en dat. ~

fe hem egter als een Godslaí’teraar en valfch Propheet gedood hebben. Door

welk een onfchuldig lijden , Chrifius danook geregtvaardigd blijft, van alle

misdaad 5 als dingen die t’eenemaa—l daar henen gerígtet waren , op dat de

Schrift vervuld wierde‘ En niet alleen dit, maar dat ook uitgevoerd wierde de

verfoeninge der Weereld 5 diejefus als deJEHovAH , dat is als de VerloíTer

van fijn Volk, op fig genomen hadde te doen 5 op dat Godt fijn dierbare

Gemeente met fijn Bloed kogte. Van welke Randfoeneeringe in ’t Oude

Verbond veele voorbeelden waaren gefien 5 en de Propheten dikmaal o

gefpeeld hebben: gelijkmen dat van Paulus in fijne Brieven ook doorgaans

alfoo verklaard vind. Dus feide dan Jefus , ter tijd datfijne Uure naakte ,

Matth ш tot fijne Dií’cipelen: Sier ze] gaan Op naj’erufizlem, en de боте de: M'en

‚8,. 19. folgen fol den Onerprie/ieren en den ‘S‘ehmflgeleerden overgeleverdwerden , en

f] fällen hem ter dood ‘veroordeelen ,‘ enfj'fullen hem den Heidenen overleve—

ren _, om hem te Вертел _, te Свети; ende te Kruiflìgen ,‘ en ten derden dem—

.A1/5km ge Д; h)‘ wederom ордам. Sijne Opflandinge tot befluit van alle fijn ver.

ä“ k irnaadingen daar by voegende , op dat hy aan fijne uitverkoorne betoonen

¿ik E? ’ fonde, dat hy dit alles gewillig en met een vrolijk Gemoed fonde onder

opk van gaan 5 en dat’er ook geen Ergernis noch Blaam , van fijn Kruifi‘enoch fijne

@33552, navolgeren in ’t Lijden, regtvaardig op de hielen flappen‘foude. Want daar in
D fou de Wijsheid Gods geopenbaard worden , aan de gene die geroepen Waa—

ren; alhoewel het denjoden een Ergernis, en den Grieken een Dwaasheid

foude zijn ‚gelijk Paulus foo fpreekt, 1 Cor. 1: 23, 24.. Voorwaar, heeftjefus

kort voor fijn Lijden , langs den wegafgaande vanjericho , tweeBlinden

op haar ernilige bede de Oogen geopend 5 het waare wenfchelijk dat ons

ook hier , Oogen des Geeítelijkenverllands gegeven wierden 5 om te fien,

hoedanig Godt in _jefus , alles Мюон gemaakt heeft op fijnen tijd 5 en alles

` heeft
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heeft laaten verrigten en vervullen, wat’er van den Meflias, die de Soo‘

ne Davids fou zijn д gefchreven was. En waarlijk fien wy hier, datjefus

op die belijdenis den Ellendigen verhoord heeft, om dat hy voorleker

was de Soone Davids die verwagt wierd. Doch hier zijn noch grooter din

gen inJefus aan-te-merken, eer’ wy fijn Kruis-rolle fullen afgefpeeld fien. Оп

der defe tellenwe dan eerfielijkjefus Koninglijke Intrede binnenjerufalem ,

waar van de Euangelií’ren getuigen , dat fulks gefchied is volgens de voorfeg Машин

ging der Propheten; Verheugd и fier g] Dagter Zionr, juzgd ¿y Воде? 4’ la.“

j‘erufalems: Лег uwen Koning [al uw komen regt‘vaardzg, ende 10] is een ‚Жён:

Heiland; arm en rĳdende op eenen Eje! , en op een Veulen, een yong der псдсЫпд

Izfilinnen , Zach. 9: 9. En op dat defe Inhuldiging te Glorieufer , en wijd en

zljd door veele getuigenilTen fou konnen verípreid worden, gefchiede dit т е

ter tijd dat’er uit alle hoeken des Weerelds een grooten toeloop na Jeru- midi“

falem was , om het Paafch-feefl: te vieren. Daar hem dan ook de Jerufa

lemfche Burgerfchap, by heele troepen te gemoed loopen, fcheurende

de Takken van de Boomen , en op den grond firojende , uitroepen; H0

fanna Hofiznna, den Saone Da‘vz'dr, Gezegend is by die kof/1d т den Na‘

me de." Heeren. Hojanna in de hoog/ie Hemelen. Soo dat Jefus hier in het

openbaar, voor de Meílìas , en de Propheet die verwagt wierd op de be.

lofte, Deut. 18: 15. uit-geroepen is van het Volk: want dat hoordemen

als aan de verwonderaars op haare vrage , Wie is dejé? geantwoord wierd 5

Hy is _7e/ies de Propheet ‘van Nazareth in Galilea. Hy was foo ras niet

binnen Jerufalem ingetreden , of hy begaf fig terí’ton‘d na fijn Koninglijk kgĳäm

Paleis, den Tempel, daar hy als den Heere van dat Huis gediend wierd: denTcm

want foo wafi‘er van hem voorfegd, door Malachias, kap.- 3: 1. Daar ïifffigg

hy dan ook door het uitdrijven der Koo‘pers en Verkoopers , de ingeflo— Mariä.

n misbruiken , als een Heere des Tempels , uitfwiepte: en voorts niet na— ”с“ I“

gelaaten heeft, verfcheide groote Daaden en Wonder-werken in den Tempel ¿duk/[CFR

te doen , die te vooren nooit van ymand in den Tempel gefchied waaren. 21:31:11:

‚Waar door hy ook niet duificrlijk bewefen heeft dien genen te zijn , van dm Tem

Wiens komfie Malachias gefproken hadde. Ja het is uit de Euangelifche Pdgcdm"

Hifiorien genoegfaam openbaar, dat Jefus op allerlei wijfen , die op fijn

Ampt en Perfoon paíTen , in den Tempel verfchenen is. Want in fijn eer

Pte Kindsheid is hy’er in-gekomen , veertig daagen na fijn Geboorte 50m

als een Lidt van Ilraels Burgerfchap , den Heere voorgeí‘reld te worden , mieu:

Luc. 2: 22. Daar na is hy’er ingegaan als een Difcipel, wanneer hy хп. “с“ 1-4'

jaren oud zijnde, de Leeraars aanhoorde en haar ondervraagde, Luc. 2.

vers 4.6. Naderhand is hy’er ingegaan, als een Leeraar; wanneer hy al

daar Predikte , en het Volk leerde. Hy iffer ook ingegaan als een Verlof‘

fer 5 als gebleken is, doe hy de Overfpelige Vrouwe, haare Sonden ver- `

gaf: foekende alfinds te behouden ’t gene dat verlooren was. Hy Щеп .

ook ingegaan als een Heere des Tempels, wanneer hy , gelijkwe terfiond

feiden , de Joodfche Schacheraars daar uitdreef, om datfe fijn Bede-huis

ontheiligd hadden. Ten laatfien is Jefus ook in den Tempel gegaan als

een Almagtigen Heere, doende Mirakelen en Goddelijke Wonderen: in

hoedanigen uitvoeringe , Jefus waarlijk betoonde , dat hy verre boven fij‘

ne Medegenooten tot een Groot Perfoonaadje van Godt gefalfd was. Heb‘

bende daar door dan ook alleen regt en gefag , om in het Huis fijnes Vaders

Wonderen te doen. Want ofweleenige van efus Medegenooten ‚ Prophe

ten en Leeraars , hier en daar Wonderen hadden gedaan i nochtans en heeft ‘

niemand van haar, fulks als Iefus in den Tempel gedaan, genefende Kreupele

en Blinde, die met hoopen aldaar tot hcmftjuamen , Matth. 21: 14.. Voor

’ ’ S waar
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waar men [сей wel dat’er eenige weinige met een Mirakeleufe Itraffin den

Tempel overvallen zijn 3 gelijk Uzzia Melaatfch wierd, 2 Кгоп. 26- 1

en Zacharias Stom wierd, Luc. 1: zo. doch nooit en Щек voor de komfîe

van Jefus, ymand van eenige quaale of krankheid in den Tempel gene.

fen geworden: op datmen dit ook onder de Ken-teekenen van íijn О er

waardigheid en regt aan dit Huis fou konnen optellen. Gelijkjefus dan ook

over het doen van defe Wonderen,door het toeftemmende gejuich der Kinde.

ren, die ook mogelijk bequaam waren den Palmtak te fwenken , in den Voor..

hof des Tempels verheerlikt is geworden , als te lien is Matth. 21- 1uit Pfalm 8: 3. Want uit en mond der Surgelingm, wilde см: dat defer; l

alle Zofßm toebereid worden. Daar hy ook korts daar op , door ’t Zinneî

beeld van een vrugteloofen Vijgeboom , die op den Vloek van jefus ver.

dorde, den ondergang derloden , feer aardig heeft afgefchilderd, na de voor..

fegginge vanden Prophete Micha kap. 7: I . Sig niet ontíiende , hoe feer ook

de joodfche Overheden op hem toeleiden , dagelijks in den Tempel te

leeren, Matth. 21: 23. De Ouderlingen en Overpriellers des Volks in

haare vraagen ‚ over íijneMagt , verfiandelijken overtuigendeenbefchahmd

maakende. En niet alleen dit , maar hy heeft ook de Magten , die ’t Ье—

iluur van de Joodfche Republijk in handen hadden, onder de gelijkenis

van eenige Land-lieden ‚ aan welke eenen Heere des Huifes, lijnen Wi'n.

Баш! verhuurd hadde; en haare handelingen met den Soone Gods foo

naakt ten toone gelleld , datmen nar-naals aan de vervulling en den ondefgan
van de Ioodfche Mogendheid , in Welke het Koningrijke van Chrillusg

den Stoel van Mofes ontnomen is, niet een Iota heeft lien ontbrekent

en daarom wel waardig datmenfe met aandagt overleeft. En heeft Jefus

alle die dingen, met de grootlte Wijsheid voor íijn Lijden voortgebra t —
op dat lig niemand aan ’t groot gefag van denjoodfchen Raad vergapegn ’

noch aan lijn fmaadelijk Kruis ergeren en fou. Allinds genoegfaamleeren:

de en Propheteerende , dat den Soone Gods van defe Land-luiden aan

wien den Heere iijnen Wijngaard toevertrouwd hadde ‚ foude gedood wor

den, Matth. 21: 39. Daar wy dan ook kap. zz. fren, hoe door de e.

lijkenis van een Koninglijke Bruiloft , de verwerpingder loden , en het аЁп.

nemen der Heidenen , met levendige Verwen afgefchilderd werd. jefus daar

fprekende met volkomene Wijsheid, en Voorwetenfchap van den l

lijnes Koningrijks; ’t felve in alle vrymoedigheid voorfeggende, тег?

ver-een-llemmingder Propheten. Sijne Doodin die fraaje Parabel , felfs aan

merkende als een flagtinge van gemefl: Vee , tot een Voorbereidfel van

de vroolijke Bruiloft des Euangeliums , gelijk eenige onfer voornaame

Godsgeleerde , uit de fpelingen in het Hoogelied , en der Propheten veele

fraaje bedenkingen daar over hebben opgegaderd. Sulks dat werivaards

wy onfe Oogen of onfe gedagten llenen Wenden , en de handelingen van

Iefus met de `joodfche Overheden befien , Wy fullen doorgaans dit Исп.

uitblinken, dat hy alle haare {lrikken en laagen , door het cherd fines
Monds , op een voordeftige wijfe heeft weten afte fnijden: ja ook foo vjcrm

fijne wederpartijdersden Mond geftopt heeft , dat noch de Overprieůers en

Sehriftgeleerde , noch de loofe Pharizeen en Sadduceen, haarMeefierli'lc

aanfien en gefag datfe by het Volk hadden, door vraagen of ondertaileix

ten laatílen niet meer en durfden in de waagfchaal fetten. ’tGene ook var;

den Euangelift aangeteekend werd , wanneer hetjoodfehe Meellerfehap

niet en wille te antwoorden , op de vraage 3 hoe de Chriftus kon David;

Soone zijn , en nochtans van hem lijnen Heere genoemd werden? uit Pfalm

- 1 ro. aan ’t begin. Seggende , dat van dien dag aan , niemandjefus yts meer

i
l durfde
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durfde vraagen. Doch het zy hoe feer ook de laatere en hedendaagfche

~joden , tegens de voorfegging van defen Pfalm aanloopen , en die met een

ílinkfen draai op Abraham willen gepall: hebben 5 foo blijkt nochtans uit

d’aanfpraak van jefus , dat David in den Gee/ŕ, dat is alseen Propheet , door

Gods Geeft, aldaar fpreekt van den Mellìas 5 in hem erkennende een Godde

lijke Perfoonfchap 5 als mede , dat de _joodfche Schriftgeleerde van dien tijd ,

fulks Yook hebben toegeitaan en geloofd: anders fouden fyjefus aanltonds,

en met een feer gereed antwoord, haar tegenllrijdig gevoelen , door eenen

anderen uitleg voorgeworpen hebben , en jefus alfoo verdagt gemaakt heb

ben, voor een Verdraajer der Heilige Schriften. En die aanmerkt, hoe groote Bcwijsdaz

en Heerlijke dingen van het onderwerp defes Pfalms gefeid worden 5 als

namelijk , gelteld te zijn aan de Regterhand Gods5 door een Eedfweering усгцзраяё.

Prieûer in der Eeuwigheid te zijn 5 en dat de Scepter lìjner Prerkte uit

_Zion is uitgegaan , en diergelijke 5 voorwaar die liet ligt, dat alle die din

gen in geenen deele , op den Aardsvader Abraham , ofop David felfs ‚ ofop

ymand fijner Nazaten , ma'ar alleen op de Chriltus konnen betrokken wor

den. Invoegen wy ons ook ligtelijk konnen laaten voorítaan 5 dat veelejoden ¿fl/“320m

alleen uit- nijd en boos-aardigheid , verfcheide uitvlugtentegen ’t helder daerìognm

Ligt defer Getuigenis hebben bedagt; op datfe de klem daar van ontwij» ‘e "wml"

ken fouden. Onder Welke beltrijders defer Euangelifche Leere , eenen Rab

bi Lipman gefeid word, fig ook vinnig en leppig genoeg , aangekant te

hebben. Indien wy ons dan nu eens indagtig maaken , hoedanig wy tot hier

toe bewefen hebben5 dat Jefus van Nazareth de waaragtige Mellias is,

die verwagt wierd 5 en hier uit den aangetogen Pfalm ontwaar worden , dat

Ьу Гоп zijn Vídon of LÄdonai, eenen HEERE by uitnementheid5 felfs

verre boven David, wiens Soone hy foudezijn , na de Geflagt-rekening

der Mensheid 5 (gelijk dejoden metons bekennen , dat niemand dieNaam

toekomd als Godt г) foo volgd , dat hy te gelijk meer als een bloot Menfch,

ja met den Vader defelve waaragtige Godt moet zijn5 nadien den Naam

HEERE, íîjn kragt heeft uit de grondveíting van den Naam JEHovAH.

Invoegen dat wy daar uit onfen JESUS , t’eenemaal van Godslaltering vry

gepleit lien. Den welken egter , daar hy de Soone Gods was , en fulksmet

het grootite regt en billike bewijfen íljner magt en fending betoogd heeft 5

van het wederbarltig `jodendom vervolgd, en ter Dood veroordeeld is.

Van dufdani e boos-aardige menfchen, en in foo verwaten , en verlaa

ten tijd, als Jeius met de joodfche Kerk tejerufalem dagelijks handelde ,

om haar was het mogelijk te vergaderen , als een Hinne haare Kuikens 5

wierd egtcr de Meíïias in haare Synagogen en Oefen-fchoolen , dagelijks

noch al voorgedragen , en de Schriftgeleerde Rabbinen , onderhielden wel

geduurig noch de gemeene Leere van het Geloove en de Bekeeringeaan het

Volk te Prediken: doch het` heeft gebleken, dat fy felfs niet en deden,

watfe andere leerden onderhouden 5 maar datfe Jefus Leere wederllonden

met alle bedenkelijk geweld: want hier op fag de vermaaning vanJefus ,

als hy fijne Difcipelen en de Schaare waarfchouwd, feggende5 en doet Heede

niet na haare werken 5 want {у feggen het en fy en doen het niet: En {у

binden de menfchen lallen op , die fy felfs niet draagen en willen. Hetjok ас men.

der Ceremonien dagelijks noch met Infettingen belwaarende, en foodanig if'

daar aan verknoopende , dat d’een fonder d’ander niet en konden waarge» ¿C Jeux;

nomen worden. En gelijkfe dit met aanlien en gefag deden , en ’t gemee. “Наша.

ne Volk ingefwolgen hadden ‚ foo fcheen het by na een onmogelijke fa- ffäoâtim

ke te zijn, dat clefe Overfte Leeraars, Jefus, indien hy de waare Meílìas fflâfff"

en de Vorlt des Levens was , fouden gîcflood hebben. Sulks dat het veele Зим“

. ` S z ' П ' een
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een moejelijke en duiflere faak fcheen te zijn , wel en grondig van het gefchil

Нос tenis dat tuffchen chus en den Joodfchen Raad lag, te oordeelen. En om defe

¿C ЕЩЁ“ Ergerniffen weg te nemen , iífet dan ten uitcrfien noodig geweel’t , datjefus

in alle voorvallen fig t’elkens op Mofes en alle de Propheten beroepen

доб; dcr heeft: gelijkwe tot hier toe overbodig hebben gefien. Jefus het gefielder

Îcîlidlcfiäîeft Joodfche Sehriftgeleerde en haare geveinl’theid onder het uitroepen van

wat“ Мг; een meenigwerf WEE over haar, Matth. 23: 13-39. onder oogen fiellen‘

ummm' de: haar onder allen vergelijkende by de Wit—geplaalterde Graven, om

datfe door een uitwendigen fchoonen fchijn , de menfchen bedrogen, en

van binnen vol waaren van boofe raadflagen en quade begeerlijkheid 5 ja

op haar eigen belijdenis , aan te fien waaren , voor Soonen der gener die de

Propheten gedood hadden. Welke mishandelinge ook aanJefus gepleegd ,

en dien hy haar felfs voorfegd, datfe plegen fullen aan fijne Apoltelen, genoeg

MOL 7 hebben doen blijken, datfe ook de mate_ van haare Vaderen vervuld heb

“щ" Ьсп, Matth. 23: 32.8сс. En daarom fou dan ook haar Huis, haare Stadt en

устанет; Tempel woel’c , en niet eenen Steen op den anderen gelaaten worden. Gelijk

Ü‘IÍÜËËI‘Ë Jefus voorfpelde , en te vooren al gefeid was door den Propheet Micha; name

iijkrvuoof lijk dat Zion als een Akker-land fougeploegd worden , kap. 3: 12. ’tGeen

ша. ]оГср1шз aanteekend dat ook gefehied is, door de Romeinen 5 gelijk meer.

maal haare gewoonte was, de Verbanne Steden tot den grond te flegten ‚

en de Aarde met den Ploeg om-te-werpen. Op welke maniere ook mo

gelijk den Digtcr Ovidius het oog heeft, als hy fijn Penelope in haaren

Brief aan Ulyífes , aldus doet fchrijven: . `

Daar nu de Winnaar met ge‘vangen Oflèn ploegd.

En Traje eertĳds/fond, moet nu de Zгущирядит,

Het Kooren, dat шт ’t Bloed der Phrygen welig/fluit;

:De Ploeg kan naauw de half-begraven дести: „zj/den, ‘

De grond der Muurenjiaat bedekt met Gra»` en Kruid.

Tot den Ondergang der Joodfche Republijk, voengefus noch andere

voorfeggingen , die fijne Difcipelen , en fijne Gemeenten die uit haar fouden

gebouwd worden , fekerlijk wedervaren fouden , geduurende den tijd dat het

Euangelium des Koningrijks, fou gepredikt werden in de geheele Wee.

reld, tot aan het einde, Matth. 24.: ц. Waar van een voornaam begin

en voorfpel fou gefien werden , als den_Grouwel der verwoeflinge , daar Da.

niel van gepropheteerd heeft , kap. 9: 2 7. fou ftaan aan de Heilige plaatfe. En

dat de grootl’te verdrukking op de Aarde fou zijn , die’er ooit geweeíl is , of

zijn fal. Waar tegen yder fig moeite wapenen , en op foodanige Tecke

nen als Jefus gegeven hadde , agr-geven : jefus niet van defe fijne Apoftelen

affcheidende, voor dat hy haar veele Lecringen en Bevelen gegeven had

de 5 ja niet voor dat hy haar ook onder een feer aardig en zinrijk Tafe—

reel , van vijf Wijfe en even foo veel Dwaafe Maagden , de forgeloosheid der

laatflîe tijden in fijne Kerke , hadde afgefchaduwd 5 om haar wakende en

op haar hoede te doen zijn: want hy fonde hem aan fijn Dienaars gedra.

gen , als eenen Heere , dien fijne Goederen in verfcheide Talenten verdeeld,

aan fijne Knegten fou overgeven , om in fijn afwefentheid daar mede winftc

Марьей te doen : gelijk als in die fraaje en Prophetil‘che Parabel Matth. 25: 14.. все. te

Pmbclgn fien is. Untvouwende daar op de toePtel en de uitvoeringe van het laatlte

Oordeel , in de voleindinge der Weereld : ’t genedoor dien Man , namelijk

wat einde. Jefus Chriflus , die Godt daar toegeitcld heeft, foude verrigt worden. Al

wie dan tot hier, de Euangelifche aanteekeningen vanjefus wandelop Aar.

den, eenvoudiglijk heeft op de hielen geflapt; die fiet nu wel hoedaníg

fijne
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fijne Uure des Lijdens begind te naderen: immers hooren wy hier de Mond der

waarheid tegen de Difcipelen (eggen, Matth. 26: 2. Gy weet dat na twee dagen Jammer

het Paß-ba es, ende de Sanne des menfehenfal overgeleverd worden omgekruz‘f— gfè‘lä‘fi._

figd te worden. Daar wy dan ookjefus korts daar op door een geloovige Vrou- den. 1 ’

we gelalfd lien , tot een voorbereiding van fijn begraafl‘enis 5 en den Gierigaard`

judas vail befig- vinden , ‚om voor een hand—vol Geld , den Vorfl: des Levens,

(met welke hy in ’t houden van ’t laatíle Pafcha, alseen Vriend foo digt

aan _de Tafel gevoegd lag ,y dat hy met hem lijn Brood-beten in een en

defelve Schootel indoopte) heimelijk te verraden en in de dood over te

leveren. jefas aldaar in die Maaltijd 5 als een deftig Na-banket van het „ЕШЬ,

Oude Pafcha, in welkers plaatfe hy Rond geflagt en vernieuwd te wer- hocin ‚

den, tot verdwijninge van het Schaduwagtige;‚ een ander Gedenk—maal

inítellende, daar in men fijn Lijden en D00d, fou gedenken en verkon- gemid.

digen 5 gelijk te fien is Matth. 26: 26.8cc. en van Paulus getrouwelijkaan

de _Gemeenten met die Infetting en meening overgeleverd is, I Cor. I I.

vers 2 3-2 9. Sulks dat jefus by de Inilelllng van dit Avondmaal , genoegfaam

verklaard heeft ‚ hoe en welk het oogmerk was van fijn Lijden , en ’t flagten

van dit lang voorbeduíde Pafcha, I Cor. 5: 7. noemende den vergoten

Wijn, feer welvoegfaam fijn Bloed dat geí‘tort, en het gebroken Brood,

fijn Lichaam dat gekruií’t fou worden 5 om dat het den Hebreen gemeene

maniere van fpreken mede bragt , een Teeken te noemen met den naam

van de Beteekende faak. Want in diifdanigen zin feiden dejodenook van

haar Paafch-brood : Ditis het Brood der verdrukking 5 fwel/ee он}: Verlenge

geten hebben in bigz‘ptenland. Waar van wy noch veeleandere voorbeelden Gen.4r.‘

vinden in de Heilige Boeken. Willende jefus darmen hem in die мы- E6851" ‘7‘
linge niet anders als Dood en Verbrokenioude aanmerken, fijn Bloed daar vermin'

toe affcheidende van fijn Lichaam 5 en geenfinds levendig, noch veel min als ¿auf 38'

verheerlijkt na fijn Opílandinge , naar welke hy nimmer fierven kan‘ Soo ‘ritiri/¿54.

dat hier door alles om-verre valt , wat ook de menfchen fig felven metter tijd âä‘imo’

hier ontrent verfonnen hebben 5 van Chriíli verandering en tegenwoordig zijn ms ’wî‘r I.

in een Holtie 5 ofte verzelling , In _, Om en met het Brood des Avondmaals 5 Был“

en van een Bloedeloofe Oifcrhande en diergelijke. Gelijk mede Chriíli

doode Lichaam en vergoten Bloed, die uit-Vlugt te fchande maakt , dat Én hoe

een verheerlijkt Lichaam op veele plaatfen te gelijk kan tegenwoordig zijn; “22332:

nadien ons jefus Lichaam in dit Gedenkmaal niet als verheerlijkt, noch Напыще

felfs niet als levendig , maar als Dood en Gebroken toegereikt word‘ En fm'

foo ymand nieuwsgierig is te vragen ‚ waarom doch Chrifius ons hier als Avondmaal

Gefiorven en Verbroken , en niet als Verheerlijkt vertoond word ?die vraagd chmmd‘

waarlijk na een ding dat hier te fnè komd , maar het gene een goed Chri

'ílen ligt behoorde tezijn , om te beantwoorden: want nadien dit een Sa

krament of Bond-teeken is5 en dat de Sakramenten ingelteld zijn, met

een oogmerk dat diend om ons te verfekeren van eenig Geluk en Salig‘

heid 5 foo volgd , dat de Saligmaaker dandaar in alleenig dat gene be-oogd
heeft ‚’ wat op ons , en niet wat op hem felven fag 5 dat is , dat hy in defe

daad, de Heerlijkheid van andere beforgd heeft die hy verwerven foude

door defe fmaadelijke verbreking aan het Kruiñ'e5 en niet voor foo veel

hy die buiten dit in figfelven bezat. En alhoewd fijn Verhooging ook is tot

onfe Saligheid 5 foo heeft hy die nochtans ontfangen , voor hem en voor ons 5

doch fijne Dood is geheel voor ons, en geenfinds voor hem felven: ja het

is alleen uit kragt van fijne Dood, dat fijn Verhooging ons kan voordee—

lig zijn. Let we op Hebr. 9: 12. en gy fult bemerken, dat Iefus figaan

ons in ’t Avondmaal geeft, als overgegeven voor ons, namelijkinde Dood,

Sff 3 vol—
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volgens lijn eige betuiging, Luc. 22: 19, 20. Еп gelijk de grootí‘re blijk

van liefde daar in leid , dat Jefus iig voor ons in de dood begeven heeft 5

liet daarom walt noodiger Iig als Dood, dan als Verheerlijkt aan onsvoor

te Rellen. Men moet hier mede niet vergeten aan-te—merken , hoe groo

ten onderfcheid daar geiien word, tufl‘chen de Inilelling des Avondmaals,

p en het Pafcha des Ouden Teí’taments , Exod. 12. Want gelijk het felve

Пе“? aldaar feer breed en langwijlig voorgeíleld word, foo word nochtans de

3553232“ Geellelijke zin van dat felve ding, in ’t Avondmaal met feer weinige

Митя woorden bevat: Dit onderfcheid komd voornamelijk daar van daan , dat het

джаз Oude Pafcha derjoden, vervatte feer veele Ceremonien, die in verfcheide le—

Вот деп befionden д daar het andere alleen in een eenvoudige daad befiaat,

die door weinig woorden kan uitgedrukt worden: Op dat ook voorna-ì

melijk in delen openbaar wierd , dat nu de Kerke merkelijk verligt en ont..

lait wierd , van veele Kerk-pligtige onderhoudingen die de Wet der

Schaduwen eertijds ge-eiíl: hadde. Want het gene de langheid van de

Ceremonien ‚ foo wel in dit fiuk , als in alle de andere bevorderd heeft ,

is dit, dat de inftellinge van het Paafch-lam veel meer fpreekt van het

Teeken, dan van de beteekende faak. Gelijk geilen word dat Mofes,

wanneer hy alles befchreven heeft dat tot het Paafch-lam behoorde, hy

eindelijk feer beknopt dat gene fegd , wat tot de Beteekende faak behoord,

fier Exod.‘ n: 26, 27. En dit is ook doorgaans den Prijl van het Tugtmee

fierfchap der Wet, namelijk langwijlig te zijn in ’t verhalen van de Offer

handen , VVallìngen en Reinigmaakingen des vleefch 5 maar feer kort te fpre“

ken van de Geeftelijke Goederen , die agter defelve Schaduwen verborgen

waaren: gelijk Paulus aardig verklaard, Galat. 4.: 3i En daarom moetmen

fig niet verwonderen , dat de Bond-teekenen van de Chrillelij ke Kerke , ons‘

onder foo weinig Parade en omflag, maar wel met veel meerder kra tvan

сыта: leering voorgeíleld worden. Hoe wel-gemoed de HeereJefus in deËe ver

kondiging van fijn Dood, fig heeft gedraagen, dat kanmen onder veele an#

ging van dere blij ken, ook afnemen uit het zingen van den Lofzang , daar dit dubbel

тёк? Paafch-maal mede befloten wierd. Welke Lofzang fommige met groote

des Avond- waarfchijnelijkheid , meenen uit den I 1 8.Pfa1m genomen te zijn; om dat de

ЕЖЕ?“ Joden de gewoonte toegefchreven word, dien, en den 1 13, 1 14., 1 15, 1 16. en

“спаси 1 1 7. Pfalm, al van ouds daar toe in gebruik te hebben gehadi Gelijkmen fulks

“Рта noch uit haare Gebede-boeken en die hare gewoonten behelfen, fien kan` Ge.

gezongen' lijk het ook noch onder hen in gebruikis , dat [y in den nagt , op welke fy

haar Paafch-maal eten, een Lofzang zingen. En alhoewel dit mede op andere

tijden, namelijk op het Fcelt der Inwy-inge , op het Pinxter , en ook op

het Loofhuttemfeefi gefchied 5 foo doenfe egter fulks voornamelijk op het

Pafcha, en word daar van ook den Едут/деп Lofzang genoemd, ter

gedenkenis haarer verlofling uit Egipten. En of Hugo de Groot meend ‚

dat Iefus in dit geval een nieuwen Lofzang gezongen heeft; foo gevoeld

h fulks egter alleen uit andere, die hem daar in met weinig waarfchijne

lijïheid , en gilling uit de woorden vanjoh. 17. waaren voorgegaan: want

foojefus hier een Lofzang voortgebragt hadde , even als die van Anna , De.

bora, Zacharias of Maria, het foude ons wonder doen, dat d’Eange—

liften die ook niet en {ouden aangeteekend hebben. Doch nu fprekenfe

daar alleen van , als van een bekenden Lofzang in dit Feelt gebruikelijk;

feggende; Ende als j} den Lofzanggezongen hadden, Matth. 26: 30.8cc.

Soo dat de Difcipelen te gelijk ook met ~jefus zongen, ’t geen [у niet

en hadden konnen doen, by-aldien hy een nieuwen Lofzang opgeheven

hadde. In defe tijd dan , begon het’er op aan te komen, en denagt na

der
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derde vaft dat veele, ja felfs ook fijne Difcipelen aan haaren Heere fouden

geergerd worden: ’t geen Petrus en d’andere Difcipelen onmogelijkfcheen

doe de nood noch niet aan de Man raakte. Maar Eilaas! hoe zijnfeinde

daad befweken? en hoe zijnfe niet alle gevlugt doe haaren Herder geilagen

wierd , Matth. 26: 5 6. Petrus felfs , die doorgaans de vierigíle Geeft icheen te

hebben , verloochende lijnen Heere al driewerf, eer den Morgenflond

was doorgebrooken , en de Haanen noch niet vol-eindigd hadden_te kraajen_

Als danjefus Iig kort op de voorverhaalde aanfpraak, met eenige fijner Difci- ycrus in ъ

ре1еп in ’t Hofken van Gethfemane begeven hadde , is hy teíïens en van ШЁШЪ

rond’om met foo grooten angfl en droefheid aangevallen ъ dat hy ,van inner- mmf! œ'

lijke benaauwheid geperilf wierd te klaagen 1 Dat fijne Ziele geheel bedroefd

was tot der Dood. ’t G ene dan ook bleek , wanneer hy in dele beangllheid en

Itrijd in den Gebede tot den Vader, de Aarde met lijn benaauwde fweet

питание, terwijl het als groote droppelen Bloed van lijn aangeligte af

flroomde : gelijkmen waarfchijnelijk de plaatfe Luc. 2 2: 4.4.. alfoo verklaaren

moet. Alhoewe1’er fommige willen verilaan hebben, dat Ijefus hier waar

lijk, druppelen Bloed gefweet heeft 3 en beveiligen fulks met voorbeelden

en Natuurlijke reden ; niet tegenflaande de Taalkundigers , over den zin der

Text-woorden , het íluk noch niet eens en zijn. Aldus benaauwd dan, bidje

fus , dat defen bitteren Drinkbeker des Lijdens van hem mogt voorby gaan ,

by-aldien het kon mogelijk zijn, behoudens de Eere des Vaders, en het

Eeuwig verdrag in den Raad des Vredes aangegaan. Maar gelijk hy , die

in de geílaltenis Gods zijnde, geen Roof geagt en hadde degedaante van

een Dienilknegt знатью-истец 1 alfoo belluit hy fijne Bede ook met een vol- Jem,

komen afûand lijner begeerte д feggende: My'n Vader _, indien dqß'n Drin/z. донна па

beker 'van т)! niet en kan тату-Залп, ten e] dank/:ern drin/œ; (welaan) ÄCÍQÃSÍÍ“

uwen will: griff/siede? Nadien ik immers als Middelaar des Nieuwen Te- Ginliidcn

Raments in defe Uure gekomen ben , om uwen wille te doen: dus wilik же?“

ту dan gehoorfaam aanllzellen tot de dood , ja tot de Dood des Kruilfes ; ор Hofdanig

dat mijn Dood по: he: Midaenarfchap dass zweden Teaamems, am äg”¿g§12g_

tull'chen gekomen zijnde, ’t felve de Verfoeninge van de overtredingen , зашит:

die onder het Eeríle Teilament waaren , aan de gene die geroepen zijn, ЁЖ?

de beloftcniile der Eeuwige Erve fou konnen doen ontfangen, Hebr. 9: 15. PnlÁ me;

Terllond dan, en foo als hy opgeitaan zijnde, ilegts een woord tot fijne Ёрш

Raap-fieke Difcipclen gefproken had 5 fret daar, daar komdjudas ter fluik Jer: isili..

met een groote Schaare gewapende Krijgs-knegten , en Dienaars , afgelon- i* ‘06€’ ;7°

den van de Overprielters en Hoofdmannen des Tempels en Ouderlingen „Б’пьд‘,

des Volks; om met Lantcernen en Fakkelen „Spiellen en Sweerden,je è??

fus als eenen quaadwilligen Moordenaar fekerlijk gevangen te nemen. En ` `

op dat defen aanflag te fekerder gelukken fou, foovoegen’er Iig fommige Низве—

leden van het Overprieíterdom en Ouderlingen des Volks by: nietom dat on'

{у Jefus felfs gevangennemen wilden , maar op dat deuitgefondene niet on- Leidsmm

verrigter faaken te rug-keeren fouden ; gelijk noch eens te Vooren gebeurd was Judas“

op het Loofhuttenfeeíl ,Joh 7: 44-47. Endewijlfe defenaanílag nu deden

onder het ontfag van haare tegenwoordigheid , ßopafïen- ook de woorden

van Jefus feer wel op haar doen, wanneer hy haar aanfprekende feide 5 Zда!

¿y uitgegaan met Swan-den en ‚Унии: al: tegen eenen Moordenaar от ту

ze vangen? Багдад/г: ша: z'lz by “деде” leerende in den Тempel, ende ¿y

т hebt my nießgegreptn ,’ maar dit is гей/Лед op dat de Schrift ‘vervuld

jb# werden. Dit doen dan de Dienílknegten op de leus van _]udas haaren

verraderiïen Leidsman ,die fulks beiìeken had , met een Kus te doen. Want

of wel Jefus genoegfaam aan de Overprieíters en Schriftgeleerde van aan

ge'
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van judas.

gefigte bekend was , foo en was hy doch foodanig niet bekend aan de Roomí'e

Krijgs-knegten die defen joodfen Raad uitgefonden hadde 5 en daarom had

de Judas dusken verraderfen kus tot een Teeken aan defe gewapende

Krijgs—knegten voorgefieldz‘ ‚O 1 fchrikkelijke daad; waar toe vervald hier

een Dienllknegt des Heeren? Wee/i gegroet Rabbi fegd hy, en Ь] ku e

hem ,‘ niet anders als of hy , terwijl hy lijnen Meeller dus fehelms verraade,

noch by hem voor een getrouwen Difcipel wil aangefien zijn; hem een

kus als tot een uitdrukfel fijner trouwhertige liefde toeduwende , dien h

felfs tot een Teeken van fijn verraderie, voor defe fnoode (mamen hadde

opgefieken, feggende: Dien ik Ют!) fill, de/èl’ve is?, ¿Type hem: De

Lijfwagten als ’t waare , daar door alfoo belafiende , fnedig op haar Ampt te

‘ paffen, op dat Jefus mogelijk door fijne kragten, die hy Veele gedaan

Matth. 1.6.

Vers 15.

1 Cor. 16.

vers zo.

1Cor. 13.

vers n.

1 ТЬсШ g.

vers 2.6.

1 Pct. 5:14.

klus

kloekmoc

digheid in

fijn gevan

gen-ne

ming.

had, en ~judas; niet onbekend waaren , hem niet en ontfnapte , en daar op

zijn ontfangen Bloed—loon mogte betwifi worden. ’t Gene ook ligtelijk {oude

konnen gebeuren hebben , by-aldien datfe door onkennis van Jefus Perfoon ,

en in d’onfekere Maane—fchijn en misleidende Fakkel—ligten , eene van fij

ne Difcipelen in fijne plaatfe aan-geprepen hadden. Want dit konde hem

voornamelijk bekommeren , nadien hy feer Geldgíerig was 5 en daarom

ook voor een Dief gebrandmerkt Raat, Joh. 12: 6. Doch men fal figover

defe boofe daad, niet alte feer verwonderen, alsmen wel aanmerkt , hoe

de Heilige Hií‘torie verhaald , dat de Duivel , die een Menfch-moorder van

den beginne is geweeít , na d’onfange Bete , in Judas herte gevaren was , die

hem dat felve ingegeven hadde, Luc. 22: 3.]0h. 13: 2. En dat ook het кипел

in het Groeten, ofte op een verffe ofnieuwe ontmoetinge , onder dejoden, en

veel andere Volken van het Ooí’ten, feer gemeen is geweefi , getuigen

veele Oudheden: van welk ook de APOÍÌe—len, en die haar in de eerllc

Kerke gevolgd zijn , niet vies en zijn geweefi : als waar van Paulus en Petrus

dikmaal vermaanen , Rom. 16: 16. 8сс. Gelijk mede dit, datjefus op defe

valfche ontmoetinge judas , noch een Vriend noemd , feggende ; Vriend

waar toe zgj'd ¿y hier gekomen? moet gehouden worden niet fonder eenig ‘

feherp verwijt gefchied te zijn д dewijl ook dit woord tweefinds van de Salig‘

maaker gebruikt is: vergelijkt hier mede Matth. zo: 13,. en 22: 12. Het

gene ook byfonderlijk in Jefus aanfpraak kan gelien worden , wanneer den

Euangelifl: daar byvocgd; Maar уф“fiide NI hem _. Ó'C- op dat hyjudas

fijn grouwel-Ptu‘k indagtigmaakte‘ Gelijk het mede feer opmerkelijk is,

dat defe gewapende Krijgs-knegten van fchrik agterwaards deinfen, en ter

Aarden firuikelen , foo haalt als jefus fig felven foo vryborflig aanbied,

feggende; IK BENT, Joh. 18: 6. Want dat Jefus defe lijn Gevangen-ne..

ming noch fijn Dood niet en heeft foeken te ontduiken , blijkt genoeg uit de

aanfpraake tot Petrus (die hem links op defe befpringíng , om fijnen Meefier

te ontfetten , in ’t gevegt begaf, en’er begon onder te kappen) leggende;

l`teekt u Swaard op: want gy moet weten Petrus, dat by-aldien ik mijne

vryheid logt , en- de dood wilde ontfnappen , ik foudeli’gtelijk van mijnen

Vader , een gantfch Heirleger van ` Engelen tot mijne befchermers kon.

nen afbidden, Matth. 26: 5—3. Dus fprak Jefus, om dat hy. wille datde
Uure van de magt der duií’ternifl‘e in defe nagt gekomen was , Luc. 22: 4,'3.l

op dat den Raad des Vaders in befiand bleve , enjefusgeopenbaard wierd

dien Lofl‘er te zijn, die de Propheten te vooren foo vaak hadden aange.

wefen. Want hy , die met een enkel Woord foo terllond fijn vervolgers‘

deed overhoop vallen , hadde fig genoegfaam door fijn eigen magt kon—

nen redden. Jefus dan gevangen zijndc ‚ was het tijd dat dejoodfe Overhe—

‘den , die hem van kant wilden helpen , na- eenige fchijn van Regt op hem te

~ heb‘
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hebben , olnfagen: dies fogten fy dan valfche Getuigeniffen tegens hem op , (Шт

in plaats van eenige voorfpraaken, op datfe befchuldigingen mogten vin- hamàfling

den, die gelijkwrgtig waaren , aan de Prraffe diefe voor hadden aanjefus чащи“

te oeffenen5 want fy wilden hem dooden: gelijkin de Gerigts-handel van декад.

]еГцз ordentlijk verhaald werd by d’Euangeliflen : en van ons 1n de volgende

Hoofdflukken tot een opmerkelijke verligtinge fommiger duiftere dingen ,

die d’Oude gewoonten derjoden en Romeinen aangaan , wat nader ingelien

moeten worden. Daar wy dan ook genoegfaam fullen ontwaar worden , dat

de gantfche Gerigts-handel des Joodfchen Raad , vlak tegens haare eigene

Leere en Wetten aangekant leid. Want `behalven datfe in haaren Talmud

leeren , datmen in de Regt-faaken des Doods , moet beginnen van de din

gen, die behooren tot ontfchuldiging des aangeklaagden 5 en niet gelijkfe

hier doen , van de befchuldigingen welke Ptrekten omjefus te veroordeelen :

foo feggenfe ook, dat de Gerigts-faaken by den Dag moeten behandeld

worden 5 doch hier heeftmenfe des Nagts 1n de Zaale van den Hoo en~

priefler Cajaphas, over dit werk befig gefien 5 om daar mede fonderuitflel

- v00rt-te-vaaren 5 handelende alfoo niet na de “Тес Deut. 19: 16-19. welke

gebied5 dat de Rigters ook felfs de Getuigen naauw fullen onderfoeken. Doch

hier handeldenfe niet alleen na de alderilrengfle wijfe, gelij kfe uit Deut. I 3: 8.

en kap. 1 8: 20. meenden met een valfch Propheet te moeten doen5 Naar loef/z

niet hoorende : maar fy foeken felfs valfche Getuigen tegen _lefus op. Belijden

de egter defen Hoogepriefler in fijn ondervraaging aanjefus , waarfchijnelijk

te gelooven , dat de Meflias ofde Chriflus , de Soone Gods fou zijn: want

fulks blij kt uit fijne woorden , als hy feide: Ik óefweere uw bj' den [еда/впадет warden

Godt _, лагу ons/¿gd , of¿y аул! Cbrzßm de Saone God: .? Dit ontveinsdeje- n

fus waarlijk niet , maar hy beleed het ronduit, en Prelde fig gereed om die vcrwagren

waarheid met fijn Bloed en Dood te verzegelen. De overvinnige boosheid

des Joodfchen Raads , bleek niet alleen in hem dus ongegrond ter dood te '

verdoemen 5 maar ook daarin , dat fy hem verwefen zijnde , van de Gerigts'

dienaars noch lieten Befpotten , Befpouwen en Kinnebakflagen geven 5

’t geen felfs niet betamelijk is , dat de juftitie toelaat aan eenen Wetti- .

gen veroordeelden Misdadiger 5 als zijnde den Regter fclfsja elk befehou

wer verpligt, om aan foodanigen menfch , de hoogfle mewaarigheid te be

toonen. Doch het moelle hier alfoo gefchieden , op dat de Schrift vervuld

wierde, die gefeid hadde, Dat het иуда geßlaz'eden тофе, Matth. 26: 54.. Zeph.

Gelijk het ook even foo gefchiede aan Petrus , dien trouw-gefwooren A- Ё???

poflel , die beloofd had met fijnen Heere liever in de dood te flappen , «deleite

dan hem te verloochenen voor de menfchen. Want elijk hem Jefus fijn

fwakheid en fchrik voor de dood , voorfpeld had , foo is hy de waarheid van

fulken misdaad ook onder veele traanen , maar al-te fpaa ontwaar geworden.

Ja dat ook na het Dood-beíluit van den Grooten Raad der joden , _]efus

aan den Roomfchen Stadthoudcr Pilatus overgeleverd fonde worden , ge

lijk Mattheus in ’t feven-en-twintigfle kapittel verhaald, fulks had lijn Pm Ш c'

Grondvefl in de Prophetifche Schriften: want de Heider/en тофеп tegen Deur. 51'.

hem woede” , en yada ßm trouwloofelgj'k tegen bem handelen. Welke waar- ‚5

heid van judas , die `Iefus felfs verraden hadde , beleden is , wanneer hy uit Dari. ‚Ё 16;

kragt van fijn overtuigd Geweten , tot denJoodfchen Raad wederkeerd , en ggf 129310

opentlijk bekend, dat hy gefondigd had ‚ V erradende het ontfchuldig Bloed. m 4'5. . 3

Voorwaar indien yts dele Regters had konnen overtuigen van mishandelin- Í? s'

ge , dit haddet ten minflen behooren te doen. Doch al heeft defe getuigenis 5141356

geen ingang by den Raad gehad, foo verliefife nochtans geenfinds haare waar- mit-lf ЁЬ

die by ons , als die bemerken , hoe ll<1ragtig de Voorfienigheid Gods , Jeéus m515', ,óf

\ t t n
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Onnoofelheid door defen Verrader heeft willen openbaar maaken. Maar,

О! GrouweLíluk; de joodfche Overpriel’cers en Ouderlingen bekreunen

haar fulks niet eens , om datfe voornemens waaren geen bewijs in voor—

fpraak van jefus aan‘te—nemen , maar hem te Dooden , foo als fy bgfi kon.

den 5 а1 fouden ook alle de Wetten met voeten_verrreden worden: gelijk

Zephanias wel van haar gefeid had, kap. 3: 4._. ja {у {eggen dat het haar

niet aan en gaat ‚ fchuldig ofonlchuldig , fy wilden ’t niet verder опдегГое

ken : even als ofhet wat gerings was , onlchuldig menfchen Bloed te vergie—

ten; en Wel by uitnemendheid een menfch te dooden , van wien fy niet

en konden loochenen, dat hy feer veel Goeds m haare Steden en Land

palen gedaan hadde д ja die foo kragtig haar in den Tempel en Synagogen

geleerd ‚ де Schriften geopend, en de Teekenen der Tijden, in welkfe

den Meflias moeiten te gemoete fien , hadde aangewefen. Gelijk ook de

aangehitfie Schaare voor het Rigt-hurs, een-Premmlig en gamí'ch roeke—

loos uitriepen; Syn Bloed z)’ op ons, т 911 anfe Klfldfïen ‚‘ als Offe fei—

den; Sterfc hy Onfchuldig , wy nemen de Schuld op Ons j en wy fijn Gods

wraake daar over wel getrooíl. Hier by komd , datjudas niet alleen den ont—

) fangen Loon , om welk hy een Schelm geworden was , haar wederom bren—

gende , voor de voeten fmeet na de Schriften , Zach. 1 I; 13_ (als them het

ontflaan van defen Loon , ook ontflaan kon van de begane misdaad; of

ten minllzen fulks daar mede heeft willen te kennen geven ;) maar dat Godt

kümm- OOk defen verwaten menfch, op de veríle daad _, lijn Oordeel t’huis fend i

féhuldj," Op dat het openbaar wierd voor de gantfche Weereld , dat hy en te ge—

дырка: 1ijk fijne Makkers met welk hy aangefpannen hadde , waarlijk onfchuldi

,mmm Bloed vergoten. Godt alfinds beforgende dat de waarheid van defe faake

kclĳkegc- geenfinds uitgewilli noch in vergetelheid geraakte; het werk foo beíluuren

‘u‘gcms de , даре: een Dood’akker , or flegte begraaf-plaats voor den vremdeling‚

van уст; . .. ‘ .
°nf¢hul<L voor dien prijs gekogt WICI'dC; welkers benaammg, DEN AKKER DES

ärdâgAk' BLoEDs; als een ingedrukt Brandmerk, die waarheid feer lange fou in ’t

Blocds. geheugen doen blijven ; want fulks wil ons de Euangehlche Hiflorie kragti

Ааоыпэ. genoeg in-fcherpen , alíTer gefeid word: Daarom z: феи Akkergenaam _,

den Akker des Bloeds, tot op den huidige” Dag. Hoedanigen Akker waarfchij—

nelijk eertijds van eenen Pottebakker geledigd en uitgemergeld was 5 Гоо dat

het een ondeugenden hoek Lands geweefi 18; die ook alderbeí’c met defe

daad ‚ en defen naam heeft over-een gekomen. En dus flegten en verlaaten

‚Akker, is dan ook ligt voor dertig Silverlingen konnen gekogt worden.

Gelijk defen prijs mede feer wel over-een-flîemd met de Koop—penningen ‚

diemen gemeenlijk voor een Slave gaf. Op hoedanigen prijs ook een Dienlt

knegt in de Wet gewaardeerd Raat, lîxodt 2 I: 32. ’t Geen , wanneermcn

рын.щ. fulks ор jefus рай, betoond; dat Hy ’‚ die de gefialtenis van een Diení’t.

knegt aangenomen hadde , met (onder verborgcntheid ‚ voor dertig Sil

verlingen verkogt is, Zach. 1 I: 12, 13. дааг dan ook van defen Akker

des Pottebakkers gewag gemaakt word. Van Mattheus aangehaald, оп

der den naam van jeremias , by wien het met gevonden word 5 en deswe—

gen van ouds een quel-houtjen der Geleerden IS geweeft, die yder om

bell: defe fwaarigheid hebben foeken te verligten. Doch die na veel (шее.

tens egter daar шеей op uitloopen, dat ор verfChCÍdC wijlen , door de

faalgreep der uitfchrijvers , Jeremías voor Zacharias kan ingeflopen zijn;

ofte wel van ymand daar by gefet 5 дааг mogelijk Mattheus te vooren na fijn

meer gewoone maniere ‚ alleen geleid hadde: Doe is ‘vervuldgeworden het

geengelfiroken is door den Prop/weet; fonder uitdrukkinge van den naam. Doch

het is ons genoeg dat wy het in Zacharias vinden. Indienmen nu ook eens

de
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de Gerigt-fpraakelijke Onderhandeling van Pilatus ‚ ontrent den gevangen

_lefus , met die van denjoodfchen Raad , tegens malkander afwecgd; voor

waar wy fullen in dien Heidenfchen Stadthouder veel meer belcheident.

heid , dan in den Joodfchen Raad ontwaar worden. a opentlijk fien ,

dat hy alleen na veel talmens en moeite met defe joodfche Boofwigten,

defen regtvaardigen-menfche tegen wil en dank , en veele betuigingen van

efus onlthuld , heeft moeten overgeven om gekruilt te worden 5 op dat

de Stadt, die wegens het Paafch-feefiî van menfchen krielde, onder de

aanfioking des Joodfchen Prieí‘terdoms, niet in een Bloed-bad geraakte.

Sijn handen wallende met rein Water ‚ tot een betuiging dat hy onfchuldig

wilde zijn , van het Bloed defes regtvaardigen , Matth. 2 7: 24.. Op hoedani

gen laatlle Overleveringe aan den Roomfchen Stadthouder , de voorlegging

vandjefus voornamelijk moet gepaíl‘ worden, als hy fegd i Dat h)‘ den

Hei enen fal overgeleverd worden om gekruĳî te worden, Matth. 20: 19.

Want of weljefus van verfeheidene Overgeleverd is; namelijk vanJudas

aan de Overpriefiers en Oudlten des Volks; en van die‚aan Pilatus д en

van Pilatus aan de Krijgsknegten als uitvoerders van het Hals-vonnis des

Kruifi‘es; foo word egter in de Overleveringe daarjefus van fprak , voor

namelijk gelien op die , door welk de Soone des Menfchenyan denjood

fchen Raad, namelijk de Overpriefiers en Schriftgeleerde, fou Overgeleverd

worden aan den Roomfchen Stadhouder Pontius Pilatus: Want fulks fchijnd

daar uit te blijken , om dat’er by geleid word, dat dit fou gefchieden ,

om Gekruifligd te worden : liet met aandagt d’aangehaa1de plaatle van Mat

theus. En hierom, hoe grooten betuiging delen Koomfchen Stadthouder

voor Iefus onfchuld deed 5 foo en kon lulks egter geen vat hebben, op

die, die hem tot defen Dood hadden overgeleverd, noch op deJoodfche

Schaare , die valt riepen ; Krugfl hem , Kruzfi hem. Maar drieí’c en dom in

haare boosheid voortvarende , Wildenfe graag de fchuld en Vloek op haar

nemen , ’t zy wat’er ook van komcnmogt , gelijkwe terfiond feiden. Dus

waaren fy dan ook waardig de firafl‘e te draagen die verdiend wierd,door

de moetwil welke de Romeinfche Krijgsknegten den ver-oordeeldenjefus

aandeden: waar van de Heilige Hillorie fegd; dat fy hem ontkleeden’; en

na dat ly hem Gegeelleld hadden , í‘pottelijk met een Purperen Mantel , en

Doorne Kroon op ’t hoofd, en een Rietfiaf in de hand, onder {chim

pende gebaarden ‚ ten toon fielden , hem fmaadelijk eerende; Zус!gegroet

Koning der joden. Als fy dan tot walgenstoe haaren lult voldaan hadden ,

deden fy hem den Koninglijken Spot-mantel af; en fijn eigen gewaad

aantrekkende, leidenfe hem henen om als een Oproermaaker, en die na

het Rijk der]oden fiond , Gekruiíligd te werden , en alfoo een einde met hem

te maaken. Want alfoo haddet _jefus ook voorfegd , Matth. 20: 19. Op

de Gerigt— plaatfe Golgotha gekomen zijnde, is hy dan na de Romein

fche wijle aan het Kruis gehegt'; weigerende te vooren van den Gemyrre

den Swijmel-wijn te drinken ‚ om dat hy niet en wilde fierven als een be—

dwelmden van zinnen; maar dat fijne laatlte woorden, gefproken op den

Oever van de Dood , fouden opgenomen worden , als woorden van een

efond verí‘tand , dat fig in ’t uiterlte gevaar, ja als hy felfs fouklaagen,

dat hem Godt verlaaten hadde, fou betoonen , voor de Dood, dien Ko

ning der verfchrikkingc, niet verfchrokken te zijn. Dewijl hy , niet te

genl’taande delen verlaatcn fiaat , in welke hy het walgelijk Grondfop

van den Drinkbeker des Goddelijken Toorens moeite uitdrinken , fijnen

.Geelt in de handen van fijnen beminden Vader overgeven kon. Dien h

dan ook noch te vooren Gebeden hadde , dat hy fijne mishandelaars , dele
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misdaad wilde Vergeven; oml datfe niet en wiflen watjè deden. Voorwaar

een wonderlijke Dood, die felfs de Vergevinge van iijn eigen Doodilagers

te wege brengd. Nochtans was fulks ook al te vooren in de Wet van Mo

fes afgefchaduwd: want daar moelle eenen onwetenden Doodflagerin een

van de Vry-i’ceden vlugren , en daar verblijven tot de dood van den Hoo

genprieiler, Num. 35': 11-34.. En foo ymand mogelijk felfs den Hoogen‘

prieller onwetende gedood hadde, het is waarfchijnelijk dat hy aldaar fou

moeten verblijven. hebben , tot de dood van eenen anderen volgenden Ноо

genprieiter; Doch jefus Chriltus geen navolger in fijn Hooge-prieflerfchap

hebbende, foo en konden fijne Moordenaars geen vergevinge vinden, als

in de Dood, die {у felfs te weeg gebragt hadden. Gelijk dan Godt ook

veel duifend Joden op den weg der Saligheid geiteld heeft, die Jefus den

Heere der Heerlijkheid gekruiit hadden 5 vergelijkt Aé‘tor. 4.: 4.. met kap.

i zf. 32,— 37. êcc. en kap. y3: 14., 17. ôte. Daar te gelijkgefien word, dat’er

’een groote meenigte uit lhet Priellerdom , diemen wii’r dat aanjefus Dood

fchuldig waaren , tot gehoorfaamheid des Geloofs gebragt zijn: foo dat

‚ daar in byfonderlijk de Vrugten van Gods Barmhertigheid gebleken zijn 5

dat hyfe door dat felve Bloed, datfe met de grootíle misdaad dus onregr.

vaardig vergoten hadden, heeft willen Salig maaken. Hier nu met eenige

Twifivraagen te onderíbeken , waarom dele genade ook niet aan Pilatus

Huisvrouw gefchied is , nadien fy foo vlijtig voorjefus onfchuld gepleit had-i

de г Sulk 'is hier de plaarfe niet 5 en men lou mogelijk de antwoorde hier in,

feer gereed konnen vinden 5 namelijk dat defe Vrouwe hier toe niet anders,

dan door de vreefe van geltraft te fullen worden , en geenfinds door beweging

der liefde en geregtigheid , aangefet is geworden. Gelijk het mede onfeket

‘ is te feggen , dat Pilatus over dit [tuk , fijn eigen Beul geworden is 5 al

’t Kruis

van jefus

waarom

geen Ala2:

moer ge

ncemd

worden .

hoewel het van fommige gefeid word. jefus is dan eindelijk Naaktuitge.

fchud zijnde , aan het Kruis-hout opgehangen , en metNagelen , door Han—

den en Voeten valt geklonken 5 op dat hy door een alfulken Heidenfchen

firaf—‘wijfe , gelijk ons defe Vertoog‘fchets navolgens de belle geheugenis der

Oudheid, duidelijk affchilderd, een fmaadelijke Dood flerven, en den Vloek

der Wet voor ons ‘wegdragen fou 5 want den О gehangen"; was Gode eenen

Vloek, volgens Deut. 21:23, Hoedanigen lock-hout wy dan ook een

finds , (als fommíge felfs in haar Geloofs-belijdenilfe gedaan hebben, den

Altaar willen genoemd hebben , op welke jefus fig felven Gode tot een

Verfoen~ofï`erhande Opgeoíferd heeft: nadien de Saligmaaker ons felfs ge

leerd heeft, dat den Altaar meerder was, dan de Gave die daar op ge.

Offerd wierd 5 ja die de Offerhande Heiligen moeite ‚ Matth. 23: 19. Ten

zy dan dat ymand alleen foo by gelijkenis fpreken wilde. Gelijkdanook

die gene, welke foo veel werk en Heiligdom van het Kruis en het Tee

ken des Kruiíles maaken, behooren te weten 5 dat fchoon de Figuur van

een Kruis, ons kan indagtig maaken , dat jefus fulken Dood geitorven

is 5 het Kruis egter met een Saligmaakende kennis niet en kan leeren ‚ waar

om ]efus gefiorven is 5 om dat dit niet tot het Ampt van de Beelden noch

Schilderien , maar alleen tot de H. Schriften en de Leere des Euangeliums’

behoord. En belangende de Kruis—wijfe , die in ons Tafereel in veeler manie

* l"ren afwijkt van de gemeene verbeelding die den Tijd en ’t misveritand over—

geleverd heeft; daar over fal in het volgende Boek den Befchouwer ge—

noeg gedaan worden, om te gelooven, datfe waarfchijnelijk dwalen, die

het felve tot noch toe anders vertoond hebben. Verder is den Vloek van

Jefus Dood ook noch vermeerderd , door feer veelelal’rerlíjke befc-himpin

gen 5 gelijkmen met groote Letters lefen kon in het Opfchrift boven fijn

‘ " hoofd
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hoofd geileld; als mede dat verragtelijk toeknikken en kop-{chudden der _onverge

voorby-gangers 5 behalven de twee (luaad‘doenders met welk hy te gelijk,

ja als den voornaamflen , in ’t midden opgehangenwas. De Overpriefters , heiden ”Р"

met de Schriftgeleerde en Ouderlingen en Pharizeen , die dit Schouwfpel dus

ver befield hadden, en nu felfs ook aanfchouwers waaren 5 leggen noch tot Matth „l

í‘tijving van ’t gemeene graauw , dat vali allerlei fmaad-reden uitbraakten, 41-8сс

(О fchrikì en wie kan de harde woorden fonder beroering aanhooren 5)

Indien by de Soone God: is, en de Koning Ifraels, foo laat h] afkomen,

en "my ßii'len in hem gelooft/en; laar Godz‘ hem nu helpen, op wien h] 'ver

trouwd heeft, en wiens Soone h] gefl’gdheeft dat h] is effe. Siende in дел:

haare befpottinge miflchien ор Píalm 22: 9. daar den Meflias in fijn Lijden

word voorgeíleld. Hier bleek het dan , dat Godt doe noch in die verfieende

herten niet en wilde werken 5 maar de Sonne aan den Hemel , in haar ligt be

fwijkende op den klaaren dag ‚ gafte kennen 5 dat de Soone Gods , de Son.

ne der Geregtigheid, den joden nu haaítfou ondergaan. Want foo wallet

van den Propheet Amos ook gefproken , kap. 8: 9. Het 1211 te dien daage

gefehz'eden, ĳreekt de Heere HEERE , dat ik de Sanne op den middagfizl doen

ondergaan, en het Land by lzgten daage ’uerduzfieren fal. Gelijk dan ook

Jefus [ou hy konnen {terven ‚ 1n de uiteríle verlaatenheid moelle vallen , en

met een verfmagtend Gehemelte, uit de diepen afgrond—van fijn Verne—

deríng uitroepen 5 Mĳn Godi,v myn Godi, waarom hebtgy m)’ rverlaaten 2

РШш 22. vers 2. Tot noch toe hadde Jefus , _Godt altijd Íijnen VA

DER genoemd; felfs ook in fijn beangfiheid in het Hofken vanGcthfe

mane, Matth. 26: 36-43. Doch in dele uiterfic Tuchhenval van fijn Lij

den en fijn Dood, in welke hy tot in de diepfle afgrond fijner Vernede

ring gefonken lag; meencn fommige, dat hyfig (elven hield in de rangder

Geloovige van het Oude Tefiament, voor welkers overfiene misdaden, waarom

Jefus hier ook aan de Goddelijke Geregtigheid genoeg dede 5 als die niet foo gf“

gewoon Waaren, Godt met den Naam van Vader aan te roepen: doch tot д: c.

hoedanigen trooí’telijken Naam Jefus alleen vryheid gegeven heeft, wan- Штат!

neer hy ons heeft leeren bidden 5 Onjè Vader : waar toe hy ook alleen het „Ju?“

voorregt hadde. Welke gedagten wy foo algemeen niet en durven toefiaan 5

nadien ons verfcheide plaatfen in ’t Oude Tefiament voorkomen, daar

Godt immers, Vader_ genoemd ‚word , fiet job 34.: 36. Efaia 63: 16. en

64.: 8. `Ier. 3: 4., 19. Malach. I: 6. alhoewel’er ook niet en kan ontveinfl:

worden, of fommige plaatfen (preken , van een toekomenden tijd; gelijk

mogelijk Pfalm 89: 27. en Jer. 31: 9. Sec. Doch hoe het daar mede zy,

wy fien , dat Jefus fig daar ‚van heeft onthouden, doen hy in defe fijne

diepíte Vernederinge was 5 op dat hy vervulde ’t gene in den 22. Pfalm

van hem gefegd was. En op dat mogelijk ook in hem foude eindigen ,

dat gene, welke in de Wet het Begin en het Einde was. Wantindien wy

fommigejoodfche Verklaarders mogen gelooven , foo waren de Priellîers en

de Leviten dagelijks in den Tempel met het aanbreken van den dag , ge.

woon den 2 2. Plalm te zingen. Die ook den naam draagd , van den Pfidm de:

Dageraad: ,' beginnende met defe woorden: Mĳn Сад! , Godi д waar—

om hebt gy m] fueflaaten г Waar over fommige aanmerken, dat de сек-{Ее

woorden, welke de Priel’ters in de сед—{Ее Uure van haare bedieninge be

gonden , defelve zijn , die jefus heeft uitgefproken in de laatfte Uure,

en in de laatíle daad van de Verloflìnge. Op dat hy betoonde , dat alles vol.‘

bragt en in hem ge—eindigd was, daar de Prietters der Wet, hadden begonnen:

en dat dierhalven den Tempel en den Tempel-diení’t van haar begin af, op—

hielden. Doch daar fcheen noch yts te reiken; op dat de Schrift vervuld

‘ T tt 3 wier
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wierde; namelijkdit,dat]ohannes aanteekend, kap. 19: 28—30. Wantyefii;

wetende dat nu alle: volbragt was, op dat de Ò'ehrifi‘jòude тети/412207.

den ,‘ feide, MY DoRsT. Want aldus waiTer in den 69.Pfalm geleid; In

mĳnen Doifl hebbenj) m] Edi/e te drinken gegeven. ’t GeneJei‘us dan ook

hier volbragte, om dat de Schrift fulks van hem voorfeid hadde. Gelijk

www' Jefus dit ook felfs alfoo aan het Kruis verklaard 5 leggende na dat hy denE‘

Миш!) dik genomen hadde , Het is тайму, Joh. 19: 30. Jei‘us nu ten anderma

len met een groote fiemme roepende, beval hy fijnen Geeit inde handen

Если dat van dien , die hy nu wederom fijnen Vader noemde, en gafdaar op, het hoofd

“1 Dun" buigende , den Geeft : fijne Ziele alfoo uitflortende in de Dood, Efaia 5 3: I 2 .

En buiten twijfi‘el veel eerder als fijne Regters en omi’taanders verwagtende

waaren; namelijk op de Derde Uure van den na—middag, die de Joden de

negende des daags rekenden, Matth. 2 7: 4.5 ‚ 4.6. in de Wet , gemeenelijk , de

Tĳd tiefe/Jen de twee Avonden genoemd : op welke Uure daar alle daag een

gewoon Offer voorde Sonde van het gantlehe Volk was, volgens Exod.

29: 39. Invoegen dat jefus lijn leven in die felve Uure op—geofi‘erd heeft,

Wanneermen het laatlte , dat is het Avond-offer van dien dag Ofl‘erde na

de Wet 3 op dat hy daar mede alle de Oi’i‘erhanden fluiten en in de laat

Не Dood-{nik fou konnen ieggen , Het is тайму, Joh. 19: 30. Name—

lijk alle het gene dat van den aanvang fijnes Levens tot fijne Dood, in hem

moelle volbragt worden 3 en niet dat doe noch alles vervuld was , wat door

de Wet en de Propheten te vooren afgeichaduwd was 5 dcwijl hy ook

noch volgens derfelver verbeelding, van den Dooden opfiaan en— ten He

mel als in het Heiligdom met het Los-geld van fijn Bloed, ingaan moeite ‚`

om als een Eeuwigen Prieiìer te verfchijnen voor Godt lijnen Hemelfchen

Vader, tot onfer Eeuwiger Verfoeninge. En dit was dan het einde van Chrii’ri.

Kruis-rol , die na fijn Opitandinge geprepikt , denJoden een Ergernis en den

Grieken eene Dwaasheid foude zijn. Doch in alleomilandigheden niet anders,

Ì'Îî‘îf‘ó‘ als na de Schriften gefchieden moelle. Jefus hadde een Gebod van li'
cn 63. l. . .. J

Pareggi. nen Vader ontfangen , dat hy hier volbragte s namentlijk magt te hebben om

‘11 Ш ‘7— het leven afte leggen , en om het felve wederom aan—te-nemen , Joh. 10: x8.

19,22..8сс. ’t Gene de Vader dan ook met Wonder-teekenen beveiligd, en het werk

‚God buff van fijnen Soone , voor alle de Weereld regtvaardigd. Sulks die ook van de'

ïärï Heidenfche Wijsgeeren , zijn aangemerkt als dingen, die Godt tegens de

{fik °Р Gg gewoone loop des Gefcheps, als wat groots gedaan heeft. Godt ook wra

3: ke doende uit afkeerigheid van het beitaan der Joden , met Storm en

тестем Aardbeving, en ’t fcheuren van den Voorhang des Tempels, en opbari’ten

gewond’ der Steenrotzen 5 foo dat de Dooden levendig wierden en uit hare Graven uit

gingen en gefien wierden: en dat’er felfs een groote vreefe over de VVagters

quam, die het doode Lijk aan het Kruis bewaaren moeiten; want doe

daverde de Aarde en de gronden der Bergen beroerden fig, om dat hy

ontlleken was , Pialm 1 8: 7, 8. Stervendej dus als de eeri’te en eenigfle on

der alle foort van menfchen , die in en met fijn Dood Mirakelen gedaan heeft.

De Romeinfe Krijgsknegten fiende alle defe getuigeniii‘en , voor des gekrui—

flens onichuld pleiten , beleden eenpariglijk dat defen menfche waarlijk was

Gods Soone: ja felfs den Hoofdman riep dit volmondig uit, Luc. 23:47.

Gelijk mede fommige aanichouwers van dit Treurfpel niet te rugge keerden

fonder tot betuiging vanJeliis onichuld , op haare Borit te flaan , uit aanmer

king dat het Gods hand was; gelijk in den 109. Pialm geleid werd aan het

26, 2 7. vers. Sulks dat Iefus onichuld op veele , ja op allerlei wijle gebleken

is. judas felfs , die hemimmers verraden hadde ; was de eeri’te die fulks opent—

lijk betuigde uitde benepen angi’t van fijn gemoed, daar in hy geeäiìnds

waa—
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dwaalen kon. Pilatus en ÍijnVrouw betuigden ’t felve , en waile daar op fijn

handen in onfchuld. Еп foo deed ook den Hoofdman en veele andere. Waar

om Petrus met groot regt op den Pinxrer-dag de _]oden in’taangeiigt fei

de, datfe jefe# de Младшие?“ door de handen van de onregtfvrzordzge non

het Kwai: саг/вед: en ¢gedood hadden, Aëtor. 2: 22, 23. En gelijk Godtje- dlg???
fus niet en liet uit de Weereld fcheiden fonder alle dufdanige blijken van bigfáïntfn

fijn onfehuld en Majefleit, foo en liet hy ook niet toe , dat hy niet aan- MWh-1w

iìenelijk en fou begraven worden: rijkelijk gezalfd wordende, tot beve- 58’59'

iliging van dat hy nu door de Magt des Doods in de Verfenen geiteken, бег-13515

en waarlijk geílorven was. Want na de Schriften moeite hy by den Rij- Jo ` И"

ken in íìjn Dood zijn 5 alhoewel lijn Graf ter bewaaring der Goddeloofe

Wagters , en digt ontrent het Galgeveld der Schelmen en Moordenaars ,

by Golgotha fou geileld werden: Gelijk wy de plaatfe Efaia 53: 8, 9.

foodanig verllaan. Want alfoo wilde het Godt , op dat door de goede wagten

van jefus Vyanden , en genoegfaame verzegeling des Grafs , wy ons na

maals volkomen fouden konnen verfekeren , dat _lefus doode Lichaam,

nooit lleelswijfe uit den Grave weg-genomen is: ’t geen den Overprie

ilers en de Pharizeen ook dapper bekommerde , Matth. 27: 62 ,6 3. Want

fy wilden haar eigen gemoed, en ook andere, met kragt en geweld dietsmaken

en over-reden , dat jefus nooit weder en fou opflaan; feggende in haare

herten, gelijk in den 4.1. Piàlm [laat 5 Een Behalf/luk kleefd benz aan ,

en lo) die, ter nederlez'd, en ßzl niet weder ojo/Zoon. Ja Гу meenden foo voor

iigtig te zijn , datfe ook felfs tegen het bloot gerugt van jefus Opílanding wil

den waaken , Matth. 2 7: 64.. Doch wat iffer gebeurd г Pilatus gund haar hier ЁЖ?“

toe een Wagt , en ílaat hun toe het Grafte verzegelen , fooie bell konnen: сём

fy doend; maar waarlijk tot enkel befchaaming van haar eigen bedrijfaanJe chld'

fus gepleegd. Want jefus deed haalt blijken, dat hy niet alleen begraven,

maar ook Opgellaan was na de Schriften: gelijk Paulus fpreekt , I Cor. ш. |629»

15: 4.. Voorwaar de Joden loochenen geeniinds defe waarheid, dat Jefus ‘gdm

Gekruiíl, gellorven en begraven is, maar getuigen ’t felve opentlijk. Doch getuigen

dat defelve Jefus wederom uit dien Dood is opgeûaan , daar in waggeld 3:1
hun geloofalfoo feer, alswe fren datfe ons hier, niet als dapper tegen dat gevoe- g

cn сдох

len aanwoelende, voorkomen. En nadien de ~joden dit bewijs als een ïcŕilwm'

grondílag vanhaare bekeering geeren toeflaan, ja felfs hebben afgevor- fgîcoìïcn

derd', wanneeríe Jefus aan het Kruis-hout hangende, hebben befpot ,feg- “шатае

gende , Indien by de Koning [fr-nel: is, laat h] nu rvan ’t Кит afkomen, De Мел

«any fallen ¿n benz geloofven: Wel aan , laat ons t’onfer verfekering beñen , hebben Gg

wat de Schriften en Jefus felfs , daar van voorfegd hebben; en hoe de faak Éë'ffgfv'lüs

is uitgevallen: want wy weten , dat foo _]efus niet opgewekt en is, datons падет;

Geloove ydel is, 1 Сог. 15: 14,15. Maar gelijk yder redelijk menfeh wel liet, OP “dwg

dat de Joden in het Hillorifche verhaal van _]efus mishandeling, niet an

ders als lijne tegenpartijders voorkomen: ja als die gene , welkeefus foo fy

.waanden , regtvaardiglijk na lijn verdienite hebben veroordeeld 5 foo en kon»

nen fy felfs in defen met geene welvoegfaamheid geloofbaarheid afvorde

ren, in die dingen, welke [y regen de Leere van ~lefus Opilandinge in- о wat

brengen. Want nadien de laatere joden in dat gevoelen haare Voorvade- graça he:

ren nagevolgd zijn, en dat alle defe faaken van een I-liflorifche natuure ïïäêlggf

zijn, foo en heeftmen geen andere getuigenis daar over by te brengen , als'nmdmg

van menfchen die ’t felve met haare oogen hebben geilen , en met haare

handen hebben getafl , en het felve ook in die tijden , als de faaken noch псам.

Ävers en aan allen bekend waaren , befchreven hebben , 1 Joh. 1: 1. Dus komen

ons dan eerß: eenige bekende en Godvrugtige Vrouwen , en twee voorname

Apo
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Apofielen tc Vooren, die efus opgeílaan hebben gevonden,ter tĳd datfe na het

Grafquamen , om hem niet alleen te zalven , maar mogelijk ook te beweenen ,

Luc. 24; 1. gelijk derJoden gewoonte wel wasjjoh. 1 1: 33. Tuffchen welke

Damm aankomílifi den begravenjeíus , Ôpgeítaan en onder een Aard—{chuddinge en

Kmäìp; Donder en Blixem , uit fijn Grachelder was uitgegaan , ’t geen lig foo

vïiol’âer- vreefTelíjk met de tegenwoordigheid van verligtende Engelen ’ dm den ver‘

kelijk: din- zegelden Graf—{leen afwentelden , toedroeg ‚ dat de Roomfche Wagters van

fehrík overvallen, НЕ hebben moeten weg-pakken , Matth. 28: 4.. Doch

zijn. de Vrouwen zijn met een antwoorde vol trooí’t , en voorfpel van de goede

Boodfchap des Euangeliums , afgeregt ‚ en van den Engel en_]efus felfs , na

Galileen gefonden; om hem, die nu nietmeerin ’t Grafte vinden, maar

Opgefiaan “газ; weder levend aan alle fijn Difcipelen,die volgens]oh.zo. met

dele Vrouwen het Graf niet befien hadden , niet alleen te gaan boodíehap

pen , maar hem in Galilea te befoeken. In welke onderneming, fy ookjefus

en te gelijk de waarheid daar van ontmoet zijn, Matth. 2 8: 9. Daarfe hem dan ‘

ook uit Eerbied om de voeten vallende, groeten 5 gelijkfe ecrit van Jefus

Jerusmocii gegroet waaien, Joh' 20: 1.6' Aldus.zĳn dim аыё bekommerd@ ВИС" .

ËÎillÎnen pelen ‚ die te vooren noch mede Schriften met en willen _, datjefus van

В)“; n den Dooden moeite opítaan , in haar Geloove gefierkt, wanneerfe in het

worten??t Grafingegaan zijnde, wel de Dood-windfels en den Hoofd-doek, maar

ÏIÎÎĲOP— Jefus niet en vonden. Want de Schrlften hadden gefegd, dat Содг niet

пайщик en fou toelaaten, dat lijnen Heiligen de Verdervmg Год fien ,_ Pfalm 165 9, 10.

Ёдап'с Hierom moeite hem voor d_’aankomit der verdervmg, ja eer hy van de

anbliiw‘ Vrouwen door een Liefde-pligt, tegens ’t verderfandermaal noch gebal

jet. 534 Гетд was , het Padt des Levens bekend gemaakt worden 5 alhoewel dien

„Kmo, _ Vroomen Jofeph van Arímathea, Jefus met fonder eenrijkvoerig mengfel

van Spegerífin , in het Grafdoen leggen had: Gehjkwe in den 16. Pfalm aan

рга1.59:2. geteekend vinden5 en van Paulus, dien Apollos 1n de Schriften,’ feer

Iîlîllci‘aîzd fraai verklaard word, Aétor. 2: 29. tot 32. en kap. 13: 13. Een uitleg

voorwaar , die ook van de oude Joodfche Rabblnen onderfieund werd 5

als zijnde dien Pfalm altijd op de Meflìas gepaít. Daar wyjefus dan vinden

opgewekt, om niet meer de verdervrnge te fien , Aótor. 13: 35. en dat ten

Derden daage na de Schriften , Hofea 6: 2. van Paulus verklaard , Eph.

2. 5, 6. In jonas te vooren afgebeeld, en van jeí‘us tot een Overwinnin —

Teeken , aan de ongeloovíge _loden opgeßeken , Matth. 12: 4.0. Jefus al

dus dan door fijn Opfiandmgfi ‚ een Eeríteling wordende, der gener die Ont

flapen zijn, I Cor. 15: 20. heeft te wege gebragt, dat de fijne ook le—

’ vend gemaakt en voor fijn aangefigte Leven fullen. Waar op van de Ker

ke 861.16" word in de aangetoge plaatfe van Hofeas. En dewijl Jefiis het

Www drie-daagí‘chfi verblijf van jonas in den Walvifeh, een Tecken noemd,

ш dat den Ongeleevieee Jeden гоп gegeven worden fee blĳkt in Нитр
derdendagç fiandínge, dat het oogmerk Gods is geweeít, in Jonas een voorbeeld te

орденам doen íien , van Jefus verrijfenis. Alhoewel mogelijk ook defe firaffe feer

wel gefchikt kan geweeí’c zijn , naar de fchuld vanjonas 5 als die weigert'

zijnde een drie-daagfe Reife door Ninive te doen, op dat fig dat Volk

bekeerde, die misdaad met een drie-daagfe gevangenfchap in den Bmk

des Vifch heeft moeten boeten. Doch daar uit verloft wordende , fiapte h

egter naNinive toe , en heeft aan dat Sondig Volk , veertig daagen tot bekee

ringe voorgeiteld 5 op dat hy niet alleen een voorbeeld fou zijn van Jefiîs Ver

rij (enis ten derden daage , maar ook van fijn Veertig—daagfe verkeering op der

Aarden 5 op dat’er veele behouden wierden , door ’t Geloove in fijne Op

палатge uit den Dooden. En op dat niemand dit flegts een Toepafiìnge noe.

me
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те, of denke dat fulks alleen by geval gefchied zy; foo diendmen daar

by aan-te-merken , dat ons niemand onder alle die van den Dooden op

gewekt zijn , behalven Jefus , ooit op den Derden dag van fijn affierven op

gewekt, in de Heilige Schrift voorkomd: en het is wel fekerlijk te den.

ken , dat , by-aldien het ooit aanymand gebeurd waare , dat die omllandig

heid , foo wel als d’andere die bekend [laan , in de Heilige Hillorien niet

en fou vergeten zijn. Dus fienwe dan datfe alle , ofvoor , ofnaar den Derden

dag opgewekt zijn. De Soone van de Weduwe te Zarphat, en het Dog.

terken van Jaïrus , met Eutychus, zijn ten hoogften waarfehijnelijk op

gewekt, op den felven dag alfTe geflorven waaren. De Soone der Suna-‚

mitifche, en die van Naim en Tabitha, en dien Man die in het Graf

van Eliza ver-rees , en fchijnen geheel geen Drie dagen onder de dooden

geweeít te hebben. En aangaande Lazarus, en de Heiligen die uit het [lef f

opílonden , ter tijd datjefus opgewekt was 5 defelve zijn na den Derden dag

opgeílaan: fiet van Lazarus joh. II: 17, 39. Waar uit blijkt, dat defe

omfiandigheid van den Derden dag , alleen aan de verrij fenis vanjefus toege

eigend is ì en datfe ook om geen andere reden in het Tijd-regilter der Pro

pheten aangeteekend is, als op datmen onder de Teekenen , waar door.

men hem van; andere opgewekte fou konnen onderfcheiden , ook hier aan

fou konnen erkennen, dat hy ten Derden dage opgewekt is na de Schrif

ten, I Cor. 15: 4.. ’t Gene men niet en Гоп hebben konnen doen , by—al.

dien ook andere op den Derden dag waaren opgewekt geworden. Soo en

is dan de Opilandingc van Jefus , op geenderlei-wijfe een konfiig—verdigte

Fabel, noch geen uitllroifel van komeer-agtige Wijven, als den Heiden

fchen Celfus eertijds tegens de Chrií’tenen uitbraakte; maar een waarheid

aan welke feer groote en aanfienelijke getuigeniffen de hand leenen. Immers

pleiten alle de omfiandigheden van defe Hií’corie voor jefas ware‚Opfl:andin- maso?.

e : want de Krijgs-knegten , dien de wagt van het Grafaanbevolen was , en

Ëebben Jefus doode Lichaam niet geítolen noch verfieken , nadien fy ’t groot-{hik

felve naderhand feer ligt tegens de Difcipelen en alle dieJefus Opftandingc ЗЁЁЬЁ’Ё;

begonden te Prediken , hadden konnen te voorfchijn brengen, en door dat ge- geniali;

reed middel ’t gantfche Euangelium den Bodem inflaan. Ook blijkt uit de be— “в SC‘.‘

kommering der Apoi’telen en vroome Vrouwen , en haar gantfche ontmoe— °t'

ting , dat defe het ook niet gedaan en hebben , als die het Grafal‘weenende en Dard.,

met verbaallheid ledig , en niet dan alleen de Graf-doeken en Dood-windfels ”Идёт

с1ааг in uit-gefchut vonden; tot een betuiging , datjefus nu niet meer onder Bciiîcípeclen

de Dooden moeite gefogt worden, Luc. 24.: 5. maar gedenken fouden aan 1°“???

het gene hy haar voorfegd hadde , doe hy noch in Galilea was, vers 6. шаги}.

Siende daar buiten twijffel op de vermaaninge te vooren aan fijn Difcipelen деп “dem

gedaan, Matth. 16: 21. die als doe noch niet en konden verfinnen , die

dingen welke door Jefus by Godt te doen waaren , vers 23. Maar nu г wat

fietmen ook niet deJoodfche Overpriefiers hier verlegen , om ’t gerugt van

Jefus Opllandinge met lill: te bewimpelen, en door valiche getuigenifl‘en

uit te dempen? de Wagten felfs met Geld uitkoopende, om te feggen ,

dat Iefus Difcipelen hem hadden weg-genomen , terwijlen [у geflaapen had—

den. En dat drongenfe haar op onder belofte, datfe voor den Stadthou

der over ’t gewaandeverlaaten van haare Poí’c , niet en fouden firafbaar zijn.

Welk uitílroifel ook aanfionds voort-liep onder de oden 5 en niet alleen _

hard geloofd wierd tot op den dag dat Mattheus fijn Euangelium befchreef,

(want fulks fchijnen de woorden, kap. 2 8: 15 . te leerem) maar het is ook by de —

meeí’te laatere joden doorgaans met geweld , ja tot heden ’magmen feggen ,

fiaande gehouden. Doch op hoedanigen flegten bewijs, en moetwillíge

‘ V v‘v on.
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ongeloovigheid , fulks Pteund , dat hebben _de Oude en Nieuwe Schrijvers der

Chrilte'nen , haar overbodig genoeg onder oogen geiteld. Еп Och arm x wat

Praat konnen doch defe menfchen maaken , op fulke onwaarfchij nelijke droo

men P en wie fal de getuigeniílen Willen aan-nemen van eenige Soldaten , die

felfs bekennen, datfe het niet en konden weten? Hoe kreupel is het veríierfel en

haare leugen , alfle ieggen , dat Jefus Difcipelen hem geilolen hebben ,rel-_

wijl fy Шерсть Нос nu? hebben fy ’t dan geilen of gehoord alífe iliepen?

of hebbenie het alleen gegill: ,- alffe wakker geworden waaren? Immers en

hangd noch en kleefd dit in geenen deele. Ja wie fal gelooven , dat de be.

angfle Difcipelcn , die verllroid en verílagen waaren , en nergens aanhang,

noch geene magt en hadden, hier fouden hebben durven t’faamen fpannen,om

de Wagtenen de gewapende Krijgsknegten aan-te-randen, en met gevaar van

hun lijfen leven , ’t Grafte ont-zetten, enJefus doode lichaam daar uit te haa

len , en elders heimelijk henen te brengen, daarmen het nooit meer fou konnen

па.Гроогеп? Ja wat menfch van gefond-oordeelfalgelooven , dat de Wag..

ters hier in de nagt alle by dit Graf foo vail: fullen flaapen 5 datfe niet alle ,

of ten minilen niet eenige , onder foo veel geitommel en arbeids alifer van

nooden was , haar dit Lijk te ont-draagen , en fouden ontwaakt zijn г

Hoe hebben de Difcipelcn , magmen vraagen ? foo on-tilbaren grooten Steen,

die ongetwijfeld fonder werktuigen van geweld, niette verporren was ,

fonder gerugt van het Graf konnen afwentelen? want fy diende immers

op dat het Graf voor Roovers beforgd fou zijn , en dat mer foo ligt niet

fou konnen by-komen.- Hoe hebbenfe by nagte tot foo een naare Spelonk, en

diep tot een uitgehouwen Doodòkelder konnen inkruipen , en een Dood Li 

haam gevoeglijk met malkanderen , fonder behulp van Fakkelen of Toorts

ligten , konnen uithaalen , en het felve midden doorde Wagten die’er by en

om en voor laagen , ter ingang uit , en henen weg brengen E’ En fchoon haarde

ligte Maan daar inbehulpig had gefchenen 5 foo kon hen dit egter geeníinds

binnen en diep in het Graf ingaande, te baat komen 3 maar veel eer een

middel zijn datfe des te ligter van de Wagters betrapt en vail gehouden

fouden zijn. En indienmen egter hier noch al wilde inbrengen , dat den

yver en de liefde der Difcipelen , hen tot defe {loute daad heeft aangeprik

keld 3 foo kanmen ligt antwoorden, dat fulks wel plaats in fijn leven kon

hebben , gelijk aan Petrus bleek doe Jefus gevangen wierd, íìjn Swaard uit..

trekkende; doch nu was hen veel min daar aangelegen, nu haren Meeiler dood

was , en datfe fchenen van hem bedrogen te zijn. Doch het gene de gantfche

`toeleg derjodentommelings verraad , is dit, dat defe Difcipelen , die hier van

een doodwaardige misdaad beklad worden , egter van haar en den Roomfen

Stadhouder , ongefh'aft gelaaten worden. ’t Geen immers niet en fou konnen

hebben gefchieden , by-aldien den _loodfchen Raad felfs geloofd had, het

geen fy onder ’t Volk wilden uitgeßroid hebben.. Want dat het weg-nemen

van _lefus Lichaam een groote fchendaad fou geagt worden , bleek aan de

bekommering en goede forge voor’t felve,dat bewarende met Wagten en ver

zegeling des Grafs 5 foo dat niemand dan met de daad van Gequetfle Opper

magt, aan defe Graf-Heen tillen mogt. Doch gelijk den gantfchen handel des

Joodfchen Raad tot een valfch oogmerk aangeleid was , foo is het Vat ook

-eindelijk tot den Bodem uitgelekt: en wel voornamelijk daar door , dat fy felfs

de Krijgs-knegten , (die haar eerllelijk de waarheid inhaare Vergadering

aangebragt en omilandelijk verhaald hadden , datJefus met `fulk een gedruis

en Aardbeving, en verfchijninge van B1ixemitraa1en en blinkende Engelen

was opgeílaan , dat fy het Graf van anglt en dood~fchrik hadden moeten

`verlaaten ‚) met Geld uitkoopen , en tot valfche getuigen maaken , op dat

д
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haar moetwillige leugen {land hield5 en fy dus trouwloofelijk handelende, ha

re rol fouden aflpelen , gelijk die van hen begonnen was , in het opfocken van

valfche Getuigen , op datfe Jefus befchuldigen en dooden mogten , Matth.

26: 59. Dit haddenfe dan na haare boofe wil uitgevoerd , en daarom fogtenfe

Jefus ook op alle wij fen in de dood te houden; ’t zy dan door waarheid ot door

leugen. Gelijkwe foo aaní’tonds hebben gefien , hoe verre het hen gelukt is :

doch waar van ook het tegendeel , uit alle de verhaalde omgerijmdheden van

dat verfierfel , foo openbaar wierd aan allen , dat de Chriltenen , ’t felve ook

niet en ontfagen aanfionds te fchrijven en opentlijk te Prediken: waar van

den Euangelilt Mattheus een aanfienelijkvoorbeeld verl’trekt 5 zijnde korts

op dit voorval, en waarfchijnelijk feer weinig jaaren najefus Hemelvaard

gefchreven , wanneer de Joodfche Republijk noch fiond , en alleJoodfchc

gewoonten haren ouden fwier noch hadden, foo veel immers de Romeinfche ‚

Overheerfching toe-liet: ’t felve voor fijn vertrek uit Palci’tina na Moorenland,

(welk hem te beurt viel om ’t Euangelium te Prediken ‚) den Geloovigen

Hebreen als een getrouw Pand en getuigenis der waarheid, agter—laatende 5

gelijk Chryfofiomus en Epiphanius van gevoelen zijn. En werd de Oud

heid van dit Euangelium , daar uit niet weinig geloofbaarheid by—gefet,

dat alle de Rerik-eeuwige Kerk-vaders hun altijd op dit Euangelium be.

roepen hebben5 gelijk onfe Godgeleerde uit de Kerkelijke Hillorien van

Clemens Romanus , de Tijd-genoot van Paulus 5 en Ignatius , Polycarpus , -

Papias , Juftinus en diergelijke , daar onder eenige DiiCipelen van den A- .

poilel Johannes zijn geweeí’t , getuigenis genoeg by—brengen. Paulus ge

tuigd mede naderhand, dat Jefus na fijne Opí’tandinge , felfs op eenmaal ,

gefien is van meer dan vijf honderd Broeders; waar van de meeíte in fij

nen tijd noch overig waaren , 1 Cor. 15: ç ,6. Hoe veele menfchen immers

niet ligt en hebben konnen faamen fpannen, om Jefus Opltandinge te

verlieren: fiende Paulus daar waarfchijnelijk op de verfch’ijning, Matth. 705-20

28: 16.8сс. En hoedanig figjefus federd fijn Opí’tandinge tot aan fijn Hemel- í“ 3°' .
vaard , ontrent fijne Difcipelen gedragen heeft , dat hebben de Euangeliílen, arucî’ ц.

infonderheid Lucas en Johannes, op ’t einde van haar Euangelium aange—

teekend : daar wy den Verrefenjefus met twee twijfl‘elmoedige Difcipelen na

Emmaus gaande, onder ’t openen der Schriften , tot verzegeling van alles

dat hem overgekomen was, hooren feggen; En moe/Ze de C/orĳim niet

alle dejé dingen lĳden _, en aljòo z'n Heerlĳkheidingaan .P Haar uitleggen

de alles wat in Mofes, de Propheten en Pialmen van hem gefchreven was,

Luc. 24.: 26, 27. met vers 4.4.. vergeleken. Soo dat wy alfinds ontwaar Darm.,

worden , dat Jefus fijne Opf’tandinge uit den Dooden , op allerhande wij- OPßßndîng

fen, die daar konden ge-eiit en gegeven worden, beweien heeft. Want

Opgeftaan zijnde , heeft hy hem aanl’tonds levendig doen bekennen 5 niet aan И“ bewiis

een eenigen menfch die liegen , offig daar toe kon laaten omkoopen , maar

aan verfcheide Perfoonen , Mannen en Vrouwen5 ja gelijkwe terfiond met

Paulus feiden , aan vijf honderd teffens. En dat niet fiegts eens, maar

verfcheide—maal; niet voor een Uur of Dag, maar veertig Daagen lang.

Ook niet in een verborgen hoek , ofeen eenige plaatfe , maar in verfcheide

plaatfen 5 namelijk in de Stadt , op het Veld , in de Huifen , op de Wegen en

op de Bergen. En derhalven , niet van verre of fchemeragtig 5 maar van

na-by , in de Kameren en beflote plaatfen : ook niet door Mirakelen alleen ,V

maar door on-eindige taftelijke en fienelijke getuigeniflen voor de zinnen.

Want door het Gehoor heeft hy fijne Piemme bekend gemaakt: en door

het Gefigte, de kennelijke trekken van fijn Geftalte, die nu vry kenne—

lijk konden zijn, door het aanraaken en betal’ten van fijne Wonden in Han.

- ’ ‚V v v z den ,
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den en Voeten , en in fijne Zijde. Gelijk hy dan voorts door alle fijn doenin

gen van Gaan en Komen, en het Eten met fijne Difcipelen; genoegfaam

heeft laten blijken, dat hy waarlijk leefde. En ten laatí’ten als wy fei..

den , heeft hy ook uit alle de Schriften , beginnende van Mofes , door al-ì

le de Propheten bewefen , de noodfaakelijkheid en waardigheid van defe

fijne Opfiandinge. Voorwaar wy weten wel, dat de H. Schrift van verfchei

WWW“! de menfchen fpreekt, welke van den dood Opgewekt zijn; doch dat niemand

de Heilige Schrijvers, eenige van die heeft fprekende ingevoerd , dan

’ flinQP- jefus Chril’tus , fulks en diendmen niet te meenen , dat fonder opligt ofby toe—

â‘gïíg‘ä val gefchied is: nadien het wel fekeris, datfe na hun herleving, ook hare fprake

hebben weder-gekregen,en ongetwijfl‘eldook gefproken hebben. Dus foumen

dan hier over fiilfwijgens mogen denken, dat dit een Eere is geweeft, die

voor de Soone Gods alleenig bewaard is: namelijk dat hy de eerlle en eenig.

ile foude zijn , die onder de verrefene dooden , in de Heilige Schrifiuure

fpreken foude. Waarom dan ook de Euangelillen niet nalaatig zijn geweefi ,

ruimweidig aan te teekenen , wat Jefus na fijn Opfiandinge tot verfcheide

Perfoonen gefproken en verrigt heeft. Gelijk het boven alle dingen mede op.

merkelijk blijft, dat’er niet aangeteekend is, wat eenige van de andere

‚opgefiane hebben gefeid д daar het nochtans wel foo feker is, dat veele men— ‘

fchen in die tijd , alfoo nieuwsgierig zijn geweefi , om aan fulke menfchen na.

veele dingen te vraagen , als wy ons felven konnen inbeelden dat wy fouden

zijn, indien ymand onfer goede bekende van den dooden opfiond. Want

gelijk’er na de opfiandinge van Lazarus , heele Schaaren met joden opde

been raakten om hem te fien 5 alfoo foude het nu noch by ons gefchieden;

ja wy fouden hem laltig vallen met te vragen, na alles wat hem geheug.

den van fijnen Dood-Praat: en hoedanigen wefen en gedrag fijne Ziele buiten

het Lichaam hadde gehad 5 en in wat plaatfe fy ter Herberg had geweefi;

en wat hy daar had konnen ervaren en denken? en honderd andere din.

gen meer. En dewijl het feet waarfchijnelijkis , dat fommigcjoden ontrent

Lazarus en mogelijk andere, daar in niet nalaatig zijn geweefi , foo ifl'et

een ding van de grootíte verwondering, dat’er niet een woord van aange—

teekend is 5 daarfe nochtans wederom onderde menfchcn verkeerd hebben; ‘

gelijk te ficn is in Eutychus, Aêìor. zo: 9.8сс. die in de tegenwoordigheid

van veele opgewekt wierd , en fig weder in de vergaderinge begafom Paulus

te hooren Prediken. Doch ’t gene men daar by ook moet aanmerken , is dit,

dat defe vergaderinge , de Predikatie des Apofiels niet en liet vaaren , om

een menfch te gaan hooren en te vragen ‚ die van den dooden opgefiaan was.

Maar dewijl het hier de plaatfe niet en is om dit verder uit-te-haalen , foo fchei

den wy daar te ligter van,om dat het ons van den Rigt—draad onfer opgenomen

fiolfe , r’eenemaal vervremden foude. Als dan Jefus nu als den Eeuwigen

Hoogen-priefier , die eenige groote Offerhande volbragt hadde , die alle

de Ufferhanden des Tempels te niete dede, foo maakte hy wel gereed.

fcha , om , na dat hy fig te Jerufalem en _elders bekend gemaakt hadde,

tot et Hemelfche Heiligdom in-te-gaan en voor het aangefigte Gods te

Мн im', verfchijnen : doch hy en is na fijn Opfiandinge , niet meer in den Tempel ver.

5in QP‘ fchenen, alhoewel hyfe nochtans te vooren foodikmaalbefogt hadde 5 om

datfe alleen een voorbeeld van defe fijne Hemelfche Intrede was: en wel

in den kers Voorhang hy ook in fijn dood doen fcheuren hadde, fiet Hebr. 9: 24..

Gelijk het» mede niet fonder opmerkinge moet over ’t hoofd‘gefien wor—

den д datjefus fig na fijne Opftandinge nooit meer de Sanne desМиф/деп ge.

noemd heeft ; hoedanigen benaaming hy hem felven te vooren , veel meer, dan

die van de Saone God: , gegeven hadde. ’t Gene waarlijk niet en is gefchied ,

om
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om dat nu fijne Opl’tandinge fijn waareÎMensheid hadde te niete gedaan, maar crus heeft

om dat dien Naam in fig floot de fwakheid en het menfchelijk Lijden , door ¿g "а “59

welk hy niet alleen kon , maar ook moeite in de Dood vallen. Doch na dat hy mgiì‘anncîiug

uit die diepe Vernedering opgefiaan was , en daar door betoond hadde waar- ¿C 5°°"°

lijk de Soone Gods te zijn , was het noodig van {lijl te veranderen , en fig niet

meer de 'Saone де: Menfehen te noemen. Waarom hy ook voor en na fijn ‘mm3

Opfiîandinge feer dikmaal de noodfaakelijkheid van fijn dood , aan fijne

Difcipelen voorgelteld heeft: want gelijk hy voor fijn dood feide 5 De

Saone des Men/¿hen moet lĳden: alfoo feide hy na fijn Opfiandinge 5 En

moe/ie de Clare/ini niet alle dejé dingen lĳden ? Síet de ‘l’traks aangehaalde

’ plaatfen van Lucas. En hier van fouden de Difcipelen Getuigen zijn op Aar.

den , Predikende in fijnen Naame , de Bekeeringe en de volle Vergeving der

Sonden onder alle Volken 5 beginnende van Jerufalem. En Jefus fijne Di

fcipelen gezegend , en de belofte des Heiligen Geefies toegefeid hebbende ,

voer hy onder ’t gelei van een Wolke ten Hemel daar fy het lagen , Aítor. I.

vers 9. Doch de Difcipelen ‚dus ver van haaren Heere in de lekerheid fijner D n‘r‘
Opfiandinge uit den Dooden , beveiligd en verfekerd zijnde , hebben fig ge— pele; helbc‘“

noeg gehard gevonden , om defe waarheid tegenjoden en Heidenen Praande ‘ECE oli; ¿â

te houden , en met haar Bloed te verzegelen. Vervullende foo in haar felven , ¿Skills

als in die , welke door hare kragtige Predikinge bekeerd‚wierden 5 ’t gene van OPjïamün‘Î

het Euangelium des Gekruií’cen Meflìas voorfeid was, Pfal. 4.0: 4.. ‘en ínfonder- gwcaää‘

heid feer kragtig van Efaias kap. 5 3: Io, 1 1. Wanneer h] Z¿elefizl tot een gevonden

Schuld—Ofergefleld hebben _‚ дал/й] la] Zaadßen. Om den arbeidfĳner Ziele SÍ:„12::—

fnl h] hetfi‘en, daar ‘vanfal la] verzadigd worden. En fchoon dejodenje l‘ddwlii‘.

fus Opfiandinge geheel niet en hebben willen aan-nemenifoo hebbenfe noch- cn'

tans wel konnen fien , en moeten fien 5 dat haare Republijk en Tempel, korts

hier op, het hoofd onderhaalde, en dat Jefus Leere volgens de belofte aan fijn

Kerke gedaan, feet levendig en geweldig werkende , is doorgebroken overde

antfche Aarde. Soo dat de Heidenen ook nu den felven waren Godt kennen,

dien {у belijden , en welkers Roeping fy eertijds voor het grootlìe blijk

van de komfie des Mefiias hebben aangemerkt. En indienmen fien wil,

hoedanig het Euangelium van defen opgefianen Jefus , ook aanfionds als

een Suurdeeg in drie maaten Meel gedaan; (dat is gepredikt (wĳ alle

Volken over den gantfchen Aardbodem, die uit de drie boonen van oach na

de Sondvloed nieuwlijks bevolkt was ‚) voort—gefioven is tot aan de einden

der Aarden 5 men overlefe neerfiig het Boek van den Heiligen Lucas , dat met

regt de Naam van de HANDELINGEN DER APOSTELEN draagd 5 vervolgd

van veele geloofbare Kerkelijke Hil’corien die bekend zijn: onder welke

het Tijd- Trefoor van de naauwkeurige Aanteekenaars Merula en Melli

nus, geene van de miní‘te by den Nederlanders te agten zijn: fonder dat

wy andere die ouder zijn, en welke in de Griekfe en Latijnfche Таа1 ge—

fchrevcn hebben , eenig‘finds in haar oorfpronklijk gefag , kreuken , ofin ’t

Vergeet—boek willen gefield hebben. Alleen haalen wy die niet breed op ,

om dat gemelde Mannen fulks getrouw genoeg gedaan hebben. Refieerd

noch alleen, datwe fommige niet algemeen bekende dingen , die kort voor , en

’ in de Kruis-rol van de Saligmaakerjefus voorgevallen zijn, met eenige breed

weidendheid , in ’t volgende Boek , wat nader onderfoeken.

'Vvv; HET
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НЕТ VYFDE BOEK

Van de

Í YQOR-BEREIDSELEN‘

‚Tot de `

BYBELSCHE WYSHEIDÀ

En gebruik der Heilige en

KERKLIJKE HISTORIEN:

EERSTE HO O FTSTUK.

KORT INHOUD DESES HOOFTSTUKS.

‚ . “ Oedanzgen Zalvinig aan _7e/‘m tot een Voorbereiding fijner Bc«~r

` graafi‘enis geoefl‘en is. Noodzge waarneming z'n ’t Over-een-bren

gen der Euangelií’ten, en waar derfel’uer verfchilligheid ‘van

  

Is,A

r ` ü

«

  

_ _ _ ì’ì daan komd. Hoe dikmaaljefus gezalfd 125. Dat Lucas waarfehĳ—

nelgk een andere Zalvinge verhaald, dan d’andere Euangeliíìen. Onder.

fehez'd „тын de Vrouwe die een Sondareífe genoemd word, en Maria

de Sufier van Lazarus. Dat Simon de Pharízeer niet defel‘ve 125, die den

Melaatfchen bjgenaamd word. Een gewaand verfchil laßt/aen johannes

met Mattheus en Marcus weg-genomen. Salvinge des Hoofds niet heel on“

gewoon b] de Hebreen. Maria de Suffer van Lazarus , qnaly'k rvan Baronius

‘voor Maria Magdalena genomen. Wat ‘voor een Zalf—olie de Nardusgeweefi'

1J: ,‘ en hoedanzg de Steene ofAlbafiere Zalf-fleíTen , b] d’Oude ingekruz‘k waa

ren. Om wat reden Maria de Fles in ’t zal’ven aanflukken gebroken heeft.
Zalven’î'aan de Maaltijd, hoedanzgen bekende Eenbewijfing onder de Iol

den. Mis/lag fvan Baronius ontrent het niet Zalven der Voeten: en o

wat grond de Difcipelen , en voornamelĳk udas , defè Zalving qualĳk 01:

namen : met eene fwaarigheid daar ontrent, oor verfi‘hez’deúbreek-wîfl’n weg-`

genomen. In wat zinjefus de/è Zalving heeft opgenomen ,‘ met een ondeîfoe/e _,

af de Vrouwe defilve uit eenige Voor-kennis van Jefus aanfiaande Dood

gedaan heeft. Van de gelegend/oeid en uit/frekkz'kg de: Glijf-bergs, en het

//lek Bethania. Om wat reden de Overfettersjommige dingen niet [до feeïj

na de waarheid der faake, als na de Hedendaagfe gebruiken vermalen.

Welk de сете of Jal-oude maniere ‘van Tafelhouding was. Het Eten op

Tafel—bedden , waar 'van afkomflig. Dat het Zitten aan de Maaltijden,

'veel ouder dan het Liggen is. Dat de Hebreen ons in ’t Oude Tefiament

шеф Zittende ’voorkomen. Oudgebruik der Tafel-bedden. Euangelií’tenĳre

ken doorgaan: ‘van aan de Tafel of aan de Maaltijd te Liggen , en niet van

daar aan te zitten. Tafel—beddekens, ‘vanhoedanzgen Maakfcl en Toefiel ;

en hoemen op defèl’ve tot de ÌWaa'ltĳd Aanlag. Af-binding der Schoen-zoo

len ‘voor het aanliggen op de Bedden , met eenzge waarnemingen over de

geringe Dienfi—pleging daar ontrent. Voet-wailing hoedanigen Ceremonie

b] de Hebreen ‘voor her Eet-maal. Dat Jefusfy‘n Difcipelen de Voeten ge.

.Waf
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waffen heeft, terwy‘ljê op de Beddekens aanlagen; en mie/lag der Schilders

daar ontrent. Van bee (Jud gebr‘mk der Schoenen en bchoen-zoolen by de

Hebreen. Noodwendgbeid fvan de Burgerpligt der Voet-walling te dier гудел.

Misflag ’van Dathenus over Pfalm 60: lo. Src. Paafch-lam т bgtpten,

‘waarom belajl met Schoenen aan de Voeten te Eten: en boemen ŕoel/baan

fal , dat de Schoenen der Kinderen Ifraels, in haar ‘veertig-jaarzge Ketfè

door de Wдедуле, niet ver-ouderd en zijn. Dat het Pafcha al liggende en

Bloot-voets te Eten , nietflrjdtg’ in met de eeríle Inl’tellinge. Ongefchoend

te gaan, hoedantgen blĳk 'van Treurigheid. Befihrĳ‘vingjòmmtger Oude

Schoen—dragten. Wafling en Zalving , hoedant‘gen Eer—bewijling д en wan—

neer gebruikelĳk: en waarom niet als een Ceremonie in de Chriltcn-Kerke

ingevoerd. Datjefus Voet-wailing aanfijne Difcipelen , alleen al: een Exem.

pel, en niet als een Gebod, ‘voorgedaanz’: ,‘ en‘wat h)‘ daar in voor een Gee.

jlely‘ke zin be-oogd heeft. Dat de Hebreen met hun boven-kleeden ofMan—

tels aan де Maaltyden aangelegen hebben. Zalf-olye waarom na het drop—

pel-gieten, ingevreven of afgedroogd wierd: met eemge bedenkingen over

de Hair-dragt der Vrouwen, SCC. Van de Eer-bewijíing der Voor-aanfit

ting op de Maaltijden; en hoedantgen legt het weleer/laan daar van , geeft

tot de Zalving aan Jefus gepleegd: met een Bedenking тает де beltraífing

der Pharizeen 5 aangaande de Voor—aanfittinge. Hoemen het Aanfitten van

den Geliefden Difcipel in den Schoot ’van jefus, ’veĳtaan moet; en hoe

feer de Schilders daar mede ‘verlegen zĳn _, die het Avondmaal des Hee

ren zittende verbeelden: met eentge [jbeltngen der Heilige Schriften, die

haar opfigt tot de gefet‘de Eet-wijfejehynen te hebben, (ж.

- „д Y Aar en is geenfinds aan te twijfi'elen of die gene , welke

i. tot hier toe, de fmaadelijke Kruis-rol van de Saligmaaker

. _ ‚ _]efusJ ten laatûen op Golgotha, als een verborgen aan

а ‚ Ё hangfel van lijn waare Mellìaffchap, hebben fien ten ein

Î' »f1 de atfpelen; fullen haar gemoed, van wegen fommige feld

  

‚ agtige overleggingen befet vinden 3 die waarlijk de pijne

waardig zijn , datmenfe andermaalter deugden , en van wat‘nader b be—
liet.I Hier vooren hebben wy onderfogt , waarom JESUS, die de CHRI—

STUS , dat is de Gezalfde genoemd word , waarfchijnelijk geene uiterlijke

zalving heeft ontfangen 3 daar hem nochtans de driederlei Ampten , die door

de Zalving onder ’t Oude Verbond plagten Geheiligd en Ingewijd te wor

den , worden toegefchreven: en defelve ook bediend heeft , als een die te ge

lijk, een Propheet, Priefter en Koning was. Daar wy dan gefien hebben, hoe

danig hy behoudens defe Ampten, de Zalving egter daar toe niet en heeft van

nooden gehad. Doch nu fal ons evenwel een andere foort van uiterlijke Zal

vingein agt te nemen flîaan 5 en wel voornamelijk die, welke aan Jefus te kolle Hoff"

geleid is , tot een Wonder-fpreukíg Voorbereidl’el van fijne Begraavinge:

gelijk hy dat felve alfoo verklaard in de Euangelifche Hillorie, Matth. 26. „на?

Marc. 14.. en_]oh. 1 2. Doch ofjefus meer dan eens , oftwee ofdriemaal 5 of 3:31:

flegts op een en defelve tijd gezalfd is, fchoon het de Euangelifien verfchei- Esflmfi‘Ü-L

dentlijk fchijnen te verhaalen , fulks word ook {eer verfcheidentlijk van de m“

Geleerde onderfogt en vaí’t gefield. Gelij k’er mede geen kleen verfchil is over

de Vrouwen , die defe zalving aan _lefus gedaan hebben, en te wat tijd

en plaatfe fulks voor fijn Overleveringe is gefchied: daar by ook de wijfe

en maniere hoe fulks gedaan is , niet overgeflagen word. Tot welk on

derfoek wy voor-af, ons felven enonfen Lezer willen indagtig maaken , dat

d“:
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W de Heilige Euangelií’cen, in het verhaalen van de meefie dingen, meer
armen . .

in hc: wel iter-oogen op den zin en de meemnge der faake, als wel op het by‘bren‘

Ёш'ш' n gen van een en defelve woorden , diefe dikmaal haar eigen maaken , en juill:

Ёсг niet diens, diefe gefprooken heeft ; ofte foo als die van een anderen Euam

Eliane@ gelifl; , aangeteekend zijn : waar door het by gekomen is , datfe wel eenigfinds

‘LÂÎĲÎÏW verfchillig zijn in ’t verhaal 5 doch in de l'aake eens zijn, wanneermen alles

mm' tegen malkanderen afweegd: en derhalven verminderd fulks geenfinds hun

gefag. Want om datfe verichillig zijn in de woorden en niet in de faaken, foo

blij kt het,datfe yder met een groote vryheid, de waarheid hebben be-oogd,en

te Башен tot een getuigenifl‘e {laan : ’t geene foo niet en fonde blijken , wan..

neer fy alle , een en defelve woorden by-brengcnde , ligtelijk verdagt konden

gehouden worden van faamení‘panning : ofte dat het den eenen Schrijver uit

_den anderen genomen hadde. Voorwaar alsmen ’t verhaal wel infiet dat de

drie aangehaalde Euangelifien doen , aangaande de zalvingedie fekere Vrou

we, met naamen Maria , de Suí’cer van Lazarus , aanJefus te werk [telde , daar

hy doe op den Avond des daags , in welke hy aan fijne Difcipelen voorfeid

hadde , dat hy na twee daagen op het Feelt fou overgeleverd worden , in ’t

Huis van eenen Simon , den Melaatfchen by-genoemd , aan Tafel was; foo _

diendmen dat verhaal alleenig van een en delelve zalvinge te verflaan; niet te..

genilaande defelvejverfcheidentlij k van de Euangeliflîen verhaald fchijnd. Ja

daar ontbrekender geen die meenen,datmen ook het verhaal van Lucas‚kap. 7.

daar toe moet brengen. Doch die metJohannes foodanige andere omfiandig.

heden verhaald , dat fommige wederom geloofd hebben , datfe bei van Mat—

verrch'il theus en Marcus verfchillig zijn. Die gene dan, welke alle de gefcide plaatfen

Sf‘äîfëä van een en defelve Vrouweverí’caan , [tellen voor valt; datJefus maar eenmaal

tnäch‘OU- is gezalfd geworden. Doch fommige oude Kerk—vaders willen, datJefus

3%; wel driemaal vooor fijn Begravinge gezalfd is, en dat van drie verfcheide

детищ, Vrouws-perfoonen; namelijk eerl’c van een Vrouwe die in Galilea woon—_

Ш?°‘*"" de, zijnde een Sondarell‘e, maar van een onbekende Naam: van wien

' dan dele Zalvinge gefchied fou zijn, in ’t Huis van Simon de Pharizeer , eeni~_

UIC-F gen tijd voor dat Chriítus verraden wierd: waar vanfe meenen dat Lu.

3°"°° cas alleen gewag maakt. De tweedemaal houdenfe van Maria, de Sufier

van Martha en Lazarus gedaan, fes dagen voor het Pafcha: waar van

Johannes kap. 12: 1-18. alleen fou fchijnen te fpreken. Endanten derden

en ten laatflemaal , van een Vrouwe wiensNaam niet gemeld en word , te

Bethanien in ’t Huis van Simon den Melaatfchen; waar van men by Mat..

Dar )crus theus en Marcus leeft. Doch andere fiellen veel waarfchijnelijker, maar

twee verfcheide Zalvingen , vanltwee verfcheide Vrouwen geoeffend. On

maarrwcc- trent welk doen , fommige noch dit willen in agt-genomen hebben; dat de

ä" eene alleen Jefus Voeten, en d’andere alleen fijn Hoofd met Nardus—olie

‘ begoten heeft. En meenen dat fulks fijn grond vind in verfchillige aan

Mmh-w- teekening van Mattheus en Marcus, tegen Johannes en Lucas afgewo—

Ёж.“ gen i dewijl beide de eerl’ce fpreken van het Hoofd, de twee laatlte al.

‘Joh-n- leen van de Voeten. Doch het gene Wy aanfionds, in Johannes met Mat.

Dar Lucas theus en Marcus over—een-gebragt fullen fien: maar aangaande Lucas, Га!

3535:“ het verfchil genoegfaam daarin gegrondvefl: blijven , dat hy fpreekt van een

dan de drie Vrouwe die een SondarefTe , dat is mogelijk een Hoere, ofberugt van een on

;"u?;;c_ kuis leven was: want fulks fchijnd te blijken, wanneer den Huis-waard

mail» Simon , by lig felven preveld, en feid; Bj—aldien dqfi’n een Propbeet was,

mlm b] fimde wel weten wat en hoedamgen Vrouwe dejé is, die hem aanraakt,

1и6-7=39. want f] is een SoNDAREssE. Met hoedanigen Bend-naam, de Hebreen

veelfinds de Vrouwen plagten te noemen, dre wat ligt van aart waaren.

. l

Hier
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Hier-en-tegen fpreken Mattheus en Marcus alleen van een Vrouwe,wel

kers Naam fy niet alleen verfwijgen 5 maar Гу roemenook haare Godvrugtig‘

heid , en liefde aan Jefus bewefen: ja jefus felfs voorfegd van haar, dat

haare geheugenis te gelijk met het Euangelium in de Kerk foude blijven:

waar van by Lucas een diep Pcilfwijgen is. Gelijk Jefus aldaar ook niet en

feid , dat fulks een voorkomen of een Voorbereiding van fijn Begraavinge

was. Indienmen hier nu toevoegd, dat johannes defe Vrouwe noemd,

Maria de Suíler van Lazarus 5 namelijk met welkejefus veel verkeerd had

Bewijs

daar van

uit ver‘

fcheidc

Vrouwen

genomen.

Dar Maria

de Бийск

van Laza—

rus niet de

de5 ja Lazarus ook opgewekt en feet lief hadde , joh. п: 5. en dat’er @Wsw d“

van defe Maria gefeid word , datfe aanJefus Voeten gezeten heeft , om fijne (langue.

fchoone Leeringen in-agt te nemen? foo en fchijnd fulks waarlijk gantlch "Omni ‘

niet te fluiten op eene Vrouwe, die volgens de gemeene Straat—maare ,

een Sondarelfe of een Hoere was. Ook en kan Maria aan jefus niet on—

bekend geweelì zijn5 daar nochtans het leggen van Simon op fchijnd te moe

ten paffen. Daar—en-boven woonde defe Maria, volgens `johannes, Mattheus

en Marcus, te Bethanien 5 daar Lucas van een Vrouwe in de Stadt , gewag

maakt. la het blijkt uit alle omßandigheden , dat Maria een van de ge

noode was 5 gelijkmen uit de faamenhangende woorden vanjohannes kap.

12. vers 2, 3. kan afnemen: Sy bereiden hem aldaar een Avondmaal, en.

de Martha diende 5 en Lazarus или een ‘van degene die met hem ¿zanza

ten: Maria dan genomen hebbende een pand Zal’ue, (И. 500 dat Lucas

waarlijk een andere zalvinge verhaald 5 namelijk welke gefchied kan zijn,

ontrent het laaîfie van het tweedejaar , in welkejei‘us had begonnen te Pre—

diken 5 en dat in het Huis van- Simon den Pharizeer: maar welke zalvin—

ge niet en is gefchied tot een Voorbereidinge vanjefus Begraavenis. Doch

tot defe moetmen die zalving ‚betrekken , van welkejohannes, even gelijk

Mattheus en Marcus verhaald; dewijl foodanigen getuigenis aldaar gevon

den word: En ons deswegen doet befluiten , dat dan die zalving , waar van

Mattheus en Marcus en johannes verhaalen, op een en defelve tijd ge

word.

fchied is, ten Huife van Simon den Melaatfchen; namelijk twee daagen `

voor het Pafcha , op welken tijd Jefus gekruid is. En alhoewel daar geen

voorname Kerk—vaders en ontbreken, welke meenen datmen beide defe

Dar Simon

dc Phari

zccr onder

Simons voor een en den felven Huis-waard nemen moet , foo hebben ande- Штамп:

re nochtans uit de alreeds aangemerkte omi’randigheden , beter meenen uit
van Simon

den Mc

haar oogen te fien , wanneer fy Simon de Pharizeer , voor eenen anderen als laufen.

Simon den Melaatfchcn willen gehouden hebben. Want behalven darmen

fou mogen twijfl‘elen , ofeen Pharizeer doe ter tijd wel foo gemeen met

Jefus fou durven omgaan hebben , fchoon hy hem al heimelijk liefhadde5

foo was _]efus nochtans openbaar genoeg by die foort van menfchen in

den haat: want de Pharizeen en Schriftgeleerde fogten hem te dooden:

‚ (gelijk den vroomen Nicodemus hem hierom ook foo bedektelijk droeg ‚ dat
Vergelijk:

joh. 3: 1,1..

hy Jefus by nagte befogtez) foo fietmen ook , dat de maniere van de zal. metkap.

_ving die Lucas verhaald, veel verfcheeld van die der andere Euangeliiten.

Want d’eerfie Vrouwe by Lucas weende en maakte jefus Voeten nat met

19: 38.6cc.`

haare Traanen 5 Kufiefe , Droogdefe en Zalfdefe 5 en Simon de Pharizeer ’

nam’er misnoegen over , om dat fulks van een Sondarefi‘e gefchiede: tegen

welke Jefus lig nochtans Vriendelijk uitliet en haar de Vergeving haarer Son

den aanfeide. Doch de tweede Vrouwe, dieJefus volgens Mattheus ‚Mar

cus en johannes, ren Huife van Simon den Melaatfchen zalfd5 gier , na

datfe de Voeten van jefus gezalfd , en de Fles den langen hals afgeknakt

hadde, de gantl'che voor-raad van Nardus-Olie, over fijn hoofd uit 5 foo

dat de Dilcipelen, en voornamelijkjudas ,‘over ’t verlies beginnen te knorren 5

- Ххх ’ ‘ doch

'r Verl'chil

over dele

twec Vrou‘

wen door

de Hifiîorie

der {Zalvin—

elfi чех—äcffend. l
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doch fy word vanjefus verfchoond , en gefeid dit gedaan te hebben 5 Tot een

voorkomen van fijne Begraavinge. Soo dat hiereen andere Vrouwe , een an

dere Zalvinge , en een andere wijfe van Zalven , ten Huife van twee on..

derfcheide bimons, en op een ander voorval gefchiedis: namelijk de laat

’ [te , twee daagen voor dat j efus gekruift is , ten Huife van Simon den Melaat—

шамот fchen. Hoedanigen Naam hy fchijnd gedragen te hebben, om dat hy te

Mms“ vooren was Melaatfch geweeí’c , en niet dat hy het doe ter tijd noch was 5

ЕЁЗЁЪТЁ“ gelijk Ambrofius en andere meenen: want die en mogren volgens de Wet,

*im* ‘19“ niet onder ’t gefelfchap der menfchen komen , ja felfs niet binnen te Steden

Melanie“ en Vlekken verblijven : gelijk te fien is, Levit. 13: 4.6. Num. 5:1, 2. Sec. Maar

‘S’ hy word den Melaatfchen genoemd, volgens een feer gemeene maniere van

1"“ 1‘7"=- {preken die by de Hebreen was, namelijk ymand te noemen na het geene hy te

E („на vooren was geweell: gelijk fulks ookin verfcheide fpreekwijfenblijkt: ja

mCÎmr— men mag gelooven , datjefus ook in dien zin fegd 5 De Blindeßen 5 de Dom/e

beelden bC' hoeren, de Kreupele wandelen óf. Daarfe dan ook noch Blind en Doof

ища" en Kreupel genoemd worden ‚ fchoonfe het immers nu niet meer en warm

na haare genefinge. En in defer manieren heeft Mattheus, mogelijk ook

al fijn leven, den Naam van Tollenaar behouden. Maar gelijk’er in het ver..

haallvan Mattheus, Marcus en Johannes, eenige dingen ontrent defe Zalvin

malkander feer gelijk zijn 5 en wy de H. Hií’rorie ook houden van een en ’t

felve voorval te fpreken5 foo werd’er evenwel van de Geleerde verfchil

genoeg in gevonden , om de moeite waardig te agten , darmen ’t nafpoore 5

op darfe alle drie wel mogten over—een gebragt worden: ’t gene wy nu

не: с- ook willen befien. De Zalvinge dan waar vanjohannes fpreekt , is tot Betha

тат nien en digt ontrent de Tijd vanjefus aanllaande Lijden gefchied 5 en fremd

:tiirfcciiin dus verre met Mattheus en Marcusovereen. Sy is renanderen ook gedaan

johannes, door een Vrouwe, die met een Alabaf'rere Fleffc, metNardus-zalve ver

fcheen , daar Jefus aan de Maaltĳd was. Hier op getuigen alle drie de Enan

Marcus geliílen ‚ dat de Difcipelen het vcrquil’ren defer Zalve , qualijk namen _, en

“рей“ de Vrouwe daar over befchrobden‘; en by alle drie, word de Vrouwe van

Jefus niet alleen vry-gefproken 5 maar ook haar doen verklaard, gefchied

te zijn , Tot een Voorbereidingom hem te begraaven. Nu nadien datwe duf

danige over—een-fiemmende blijken niet in het verhaal van Lucas en vinden 5

foo leeren wy daar uit, dat Mattheus, Marcus en Johannes een en defelve

Zalvinge verhaalen, die geheel van Lucas verhaal onderfcheiden blijft. En al—

kap.14:1. hoewel tegen het over-een—í’cemmend verhaal vanjohanncs met eenige waar

Hoi-15» fehijnelijkheid ingebragt werd 5 dat hy defe Zalving field fes daagen voor

läfvfîfadêge het Paieha gefchied te zijn , daar Mattheus en Marcus defelve alleen twee

dagen 500: daagen te vooren Rellen; foo en (al hier egter geengroote fwaarigheid over

Шагай“ blijven 5 foo wanneermen flegts eenige weinige dingen befcheidentlijk voor-af

Martinus aanmerkt: want die fullen ons konnen leeren , hoemen de faak door hulp

van een gemakkelijke zin-geving, welvoegfaam kan op haar koten fetten.

daagen. Dus feggenwe dan , dat by-aldienmen het verhaal van fes daagen by Jo‘

y hannes5 en by de twee andere E‘uangelifien , van twee daagen voorhet’Pa

даёт" fcha , hart—nekkig vait-field, het waarlijk feer moejelijk fal vallen te den

merking ken5 hoe een en defelve faak, met alle gelijke omílandigheden , en ter

22%;— felver plaatfe, gelijkwe in ’t verhaal van alle ontwaar worden 5 binnen den

llai‘i’dighc- tijd van vier daagen heeft konnen'voorvallen? 'Gelijk het mede niet wel

ЖЕ“ te _denken is , dat de Difcipelen , wanneer fy inde ecrite reife , wegen haar

qualijk genoegen over defe Zalvinge , van haaren Meeilerjefus beitrafi wa

ren 5 vier daagen daar na , wanneerjefus foo ’t‘i‘chijnd , dan noch eens gezalfd

fou zijn geworden 5 haar Les foov Мюон fouden vergeten hebben gehad ,

datfe
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datfe wederom fouden hebben durven beginnen te kijven ; daar de eerfte onge

Vrouwe alreede foo hooge geprefen was, in haare te enwoordigheid? ‚‘lĳ'á‘dhcí‘l

Voegd’er by , datmen ten opfigte van ’t verfchil des tijds ,tuífchen Johannes Ig‘miirijcdìg’

en d’andere twee Euangeliilen ; foo firikt niet verpligt is, den tijd van 3mm;

Johannes , na de Letter te nemen , even als of] efus fes daagen voor het Pafcha gema '

gezalfd was: want of hy wel verhaald, dat _]efus fes daagen voor het Pa

íclia te Bethanien quam, en dat hy daar eene Maaltijd gehouden heeft;

foo en word’er egter niet by gefeid, dat fulks op dien eigen en fclven dag

gefchied is ; nadien defen Euangeliít fulksalleenonbepaald verhaald , feg- уоьм: z.‘

gende; S] bereiden hem aldaar een Avondmaal, ёж. ’t Gene niemand vreemd

{al fchijnen , die daar wel aanmerkt , datmen het negende vers van kap. 12. leat‘d‘b

tot het ecrite lefen moet, en het felve h'oud voor een faamenhang van het iglialiiiiesy

voorgaande elfde kapittel; en dat defe Hii’torie der Zalvinge van vers 2. “на“?
tot aan vers 9. hier buiten Orden van den tijd , ingelaít is geworden. Het nc" m.

ten den

welke ook genoegfaam waar gemaakt word , uit het gene kort hier op volgd - "na 66

namelijk jefus In-huldigmg binnen Jerufalem. Ook en is daar geen groot ЖЕ??—

werk aan vait , om dele verfchillige omflîandigheid weg-te—nemen ‚name

lijk dat Mattheus en Marcus feggen , dat de Vrouwe de Alabaůere Fleíl‘c

gebroken ‚ en de Zaive op Jefus hoofd uitgefiort heeft; en datjohannes al- Нос 10

leen fegd, dat Maria Jefus Voeten Zalfde, fonder van het hoofd te rep- Наш“!—

pen; dewijl het niet moejelijk en valt uit eenige omllandigheden te den—

ken , datfe eerl’t de Voeten gezalfd, en daarna het overige opjefus Hoofd Vouw» ш

uitgegoten heeft, wanneerfe daar toe , alswe terílond feiden , de enge hals

der Zalf-fleffe gebroken hadde. Want datfe defe gantfche FleíTe aan je- van het

fus te koíte gehangen heeft, fulks en blijkt niet alleen daar uit, dat jo- ïîl‘íîiîsm

hannes fegd , dat het gantfche Huis van den Reuk vervuld wierd; want 'an сене

fulks kan van het inwrijven der Zalve verflaan worden , welke de Vrou- äï'ègî

we met haar Hoofd-tuiten dede ;) maar ook daar uit , dat de gitfigejudas o—

ver defe Gulle uiti’torting en verlies der Zalve , foo erní’tig begaan was. Invoe

gen dat mogelijk Johannes alleen de Zalving der Voeten verhaald, om dat

fulks het Voorbereidfel defer geheele Zalving was , die daar op gewoon was

aan het Hoofd te volgen; en hier ook gevolgd is; gelijkmen uit Mattheus

en Marcus kan afnemen: welke dan ook alleen van de Zalving des Hoofds

{preken , met verfwijging der Voeten; om datfe mogelijk voor hadden ,

defe Zalving in haar uiterl‘te uitvoering te verhaalen. En om dat _]efusb

alle drie defe Schrijvers , defe Zalving opneemd , als een Voorbereidfel van

fijn Begraavinge ; foo hebbenfe waarlijk een en defelve faak verhaald ; nadien

de Zalvinge der Voeten alleen , niet wel foodanigen Voorbereidfel konde e

noemd worden, maar wel de Zalvinge des Hoofds ; om datmen daardoor

gemeenlijk den geheelen Perfoon verl’taat: want dat ymand over ’t Hoofd

komd , word gefeid , dien geheelen menfche overgekomen te zijn. Gelijk- En fullcs

men dan ook defe Orden in het Zalven fig ligtelijk verbeelden kan , dat de “6333?

Vrouwe noodfaakelijk eeri’t de Voeten gezalfd , en met het Hair van haar он Zalving

Hoofd afgedroogd ofliever ingewreven heeft : want by-aldien fy die voor-af “мы“

op Jefus Hoofd uitgegoten hadde , foo en hadfe tot de Voeten niets overig
gehad. En dat in de lLalvingen die by de Ouden ymand ter Eeren , aan Шип des

de Maaltijd plagten gedaan te worden, voornamelijk het Hoofd gezalfd

wierd; fulks en blijkt niet alleen uit de Griekfe en Latijnfe Schrijvers; woon by de

maar ook uit de Heilige Schriften, fiet Pfalm 23: i. En waar toe meer chmn’

ofnetter getuigenis , daarjefus felfs ons defeJoodfche Eerbewijfinge duide`

lijk genoeg in fijn verwijt aan Simon den Pharizeer, by Lucas affchil—

derd, feggende; ik ben in uw Huis gekomen; Met Olie en hebt gy mĳn

‚Х х х 2 Hoofd
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мшддс hoofd niet девай—4, (ж. Het word ook van de meefle Godsgeleerde voor

‘jcí‘usge- een misflag gehouden, dat den Kardinaal Baronius meend , dat defe Ma

Îîllîdĳlïoi ’ ria , diejel‘us volgens Mattheus , Marcus en Johannes gezalfd heeft , Maria

"lus fond“ díagdalena is geweefl , namelijk uit welkejefus {even Duivelen uitgewor

voor pen hadde 5 dewijl Maria wel de Suí’rer Van Lazarus , maar nergens , Maria

Magdalena Magdalena genoemd word. Gelij k’er ook nergens van Maria, Lazarus Sulter,

gehouden' geleid word ‚ dat jefus feven Duivelen uit haar geworpen hadde. Doch

Маши, nadien Baronius gevoelen alleen op defe gifling fehijnd gebouwd te {laan 5

_ dat Maria Magdalena , by Marcus ook geteld word onder die gene , welke

Jefus begeerden te zalven na fijn dood, als waar van fy aanjefus in fijn leven ,

de V00rbereiding door defe hare zalving fou gepleegd hebben; foo dunkt

ons fulks vry verre getrokken, en leer onvalt te fiaan. Belangende nu de

Hocdani- Zalve, welke hier aan Jefus beí’teed is, die word by Johannes met den

äîî‘cîlf‘ Naam van Nardm befchreven, doch by Marcus, ú'al’ve ‘van Сшита!

Nardus ge-/ŕe Nardus ,‘ en by Mattheus, кушу/ее Sala/e. Maar Lucas, die een an

wœůls' dere als defe laatlte zalvinge verhaald, noemd die alleen Zal‘ve. Doch

nadien de Zalven , waar mede d’Ouden uit vermaak en wellult of ook

om de gefondheid plagten gezalfd te worden, niet foodanig {lijf noch

dik waaren , gelijk die gene welkmen thans uit Was en Olie en Poeders

maakt ‚ en шеей dienen om te fmeeren; maar dun en Olyf-agtig , dat is , die

vloejen en gegoten konden worden 5 а1Гоо moetmen verílaan , datjefus ook

met duldanige Zalf-Olie gezalfd is. Gelijk fulks genoegfaam uit de daad de

fer Vrouwe blijkt , als fy gefeid word , de Zalve opjeius Hoofd uitgegoten

te hebben. En houdmen dat dufdanige Nardus alfoo genoemd is , naar l‘eker

' Kruid dat veel in Syrien wies , uit welk eene feer llerk-ruikende Olie ge—

trokken wierd ; die koílelijk , dat is van hooge prijs was 5 en daarom ook foo

' ligt van de Difcipelen geleid wierd , Waar toe diend dit verlies? Hoeda—

nige Olie, Zal’ve genoemd word, ‘om datmen daar mede Zalven en be

gieten konde. En dewijl defe Nardus-zalve van wegen den hoogen prijs , van

fommige baatl‘oekende menfchen , dikmaal plagte vervalít te worden , ofuit

andere Speçerien plagte nagebootfi te worden , (want dit bedrog fchijnd

al in de Weereld geweefi te zijn , eer Valerius Cordis fijn Succedania, voor de

Waarom Artzenye-bereiders na-liet) daarom word ons ongetwijfeld defe ZALVE ,

giflrïgñfc- Среди, ofte als den Euangelifi fegd , Отлучите Nardm genoemd.

lĳkc‘n on: rl'en zy mogelijk dat ymand lig door de Taal-vitters wil laaten in twijf—

‚‘‚ZÏSË 8" fel brengen ‚ ofons daar door niet liever de eigen foort van Nardus aangewe

word. (en word, namelijk die uit Airen of uit Halmen voorkomd, tot onder

fcheid van die , welk alleen uit de Bladen gemaakt wierd. En nadien de Oude

‘îlâbaûcrc veel van welriekende Zalven en Olien hielden , en dat defelve om haar na—

Ëalfleáäïèn tuurlijke kragt en reuk niet te verliefen , forgvuldig moeiten bewaard worden ;

тафта: foo bevindmen dat die ook veelfinds in Alabaítere Fleffen ofSteene Zalf

l2 Écîihik. buffen bewaard zijn geweeí‘c; nadien de Zalven daar in wel verfekefd

- ’ waaren , en niet ligt , ten zy met geweld , het breken der FlefTen onderhavig

waaren. En gelijk defe Steen-agtige {loll-’e , vers uit de Bergen gehaald , vol—

gens Herodoot, Elianus en Plinius, tamelijk ‘fagt was; alfoo is defelve

ook feer ligtvoerig van binnen uitgehold en tot dufdanige Zalf-Hellen ge

fatfoeneerd konnen worden. Hoedaníge Alaballere Fleíl‘en , om datfe wel

het oudfie maakfel belooven , ook defelve naam aan andere , die uit Glas,

uit Goud of andere [lof gemaakt wierden, overgelaaten hebben: gelijk

meermaal plagt te gebeuren, wanneer een ding van d’een fioffe in d’an

der overgaat, en nochtans den ouden naam behoud. En alhoewel moge

lijk eenige hier uit vryheid genomen hebben , om voor Alabaflere Hij/e,

Se“
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gelijk d’Euangelii’ten feggen , een Gld/ê Пете te vertaalen ; meenende hier

door genoeg gefiijfd te zijn , dat’er gefeid word, dat de Vrouwe de Flef—

fe gebroken heeft: nochtans houden de moelle Schrift-en—Taal-geleerde

voor valt , datmen hier waarlijk een Steene , dat is een waare Alabal’tere Fleífe

moet verll‘aan; nadien niet alleen de Oude meeilAlabaf’tere Salf-fleflen ge

bruikt hebben, maar ook dat het Griekfe woord die eige beteekenis heeft:

alhoewelfe niet en ontkennen , dat het ook anders kan overgefet worden.

In het eerfle Boek Samuels leeí’tmen wel van een Kruik of Olie-vat, met 2521121??

welke Saul tot Koning gezalfd wierd. En wederom van een Olie-hoorn ,' vers «El ’

doch nadien defe zalving neffens veele andere foorten die tot de Heiliging en

Inwy—ing van Perfoonen, en de H. Vaten des Ouden Godsdienl’r, en’t beíluur

der Hebreeuwfe Republijk , aangeleid wierden , geheel van de zalving , die Gen—18:18.

tot Eerbewijfing , en Liefde-pligten gefchiede, moeten onderfcheiden blij—

ven ; foo vermaanen ons ook defelve hier daar van te fwijgen. Indien wy Monge

voorts de waarde defer Nardus—zalve tot de Alabafiere Fleífen toevoegen , 29:

wy fullen ligt toefiaan , datfe veel fekerder in een dufdanigen Steenc , dan vers {9. en

in een Glafe Fleffe is bewaard geworden. Gelijk’er ook van d’Oude ge— 322113:

tuigd word, datfe een fonderlmge hand—greep hadden , om defelve uit цветка

defe Steen foo dun en èel van boorden, tot de ligtigheid te maaken ‚datfe äîî‘lâfll’o

weinig dikker dan Glas, of mogelijk ruim foo teer als het Indiaans of gcc.' ' °

Hollands -Porcelein geweefi zijn. Aan dewelke dan ook met eenige kleine

moeite de lange en dunne halfen ligtelijk konden gebroken worden. Want w
dat de gewoone Salf-fleífen lange en dunne halfen hadden, was om datmen ¿esâîáom

daar mede alleen gewoon was, de kbítelijke Salf-Olie by droppelen , en acne“ 1m

weinig tefi‘ens te laaten uitvloejen. Waar van daan ook foodanigen Salf- ‘ШЁ

fles by de Romeinen GUTTUM , als ofmen Druppelaar of Dî'opPel-fle: den.

feide , genoemd wierd. Doch nadien defe Vrouwe een overvloedige Gul

hertigheid en Liefde tot Jefus wilde betoonen; foo heeftfe waarfchijne— Waarom

lijk den engen hals van de Flefl‘e , die mogelijk tot aan den buik toe ge- Î‘Îêcéz’srîl‘ä

ledigd was met de Voeten te zalven, aan {lukken gebroken, op datfe Незаап

de Salf—Olie te gemakkelijker op Jefus Hoofd fou konnen uití’corten. En fiyfkfi‘g‘g”

hoe veel Olie fy uitgefiort en te gelijk aan de Voeten en het Hoofd ver- heeft.

orberd heeft, word ons een Pond genoemd, namelijk een Pond in Maa— Home!

te, en niet in Gewigte; om dat de Hebreen tweederlei Pond noemden; een Ponds

namelijk een Ponds-gewigt, en cen Ponds-maare; komende tien deelen d°

Pondsgewigt over-een met twaalf-deelen Ponds-maate. Voorwaar al ift deed.

dat de Difcipelen defe zalvmg qualijk nemen , foo en moetmen niet mee—

nen, dat het gene defe Vrouwe hier aan jefus gedaan heeft, hem zal

vende aan de Maaltijd , een geheel nieuwe en ongehoorde faake is geweeí’t ъ

nadien wy alreede gefien hebben, dat fulks by de Oude Hebreen enJoden, ‚32:31;

Grieken en Romeinen, feer gebruikelijk is geweel’t; en niet alleen over- Maaltijd

bodig uit Homerus , Martialis, Catullus , Lucretius en Plautus werd be- xëxäon

wefen 5 maar ook in de Bybelfche Schriften genoeg beveiligd word, in by de]o-_

veele fpreekwijfen en fpelingen; en onder die infonderheid van David, den'

Pfalm 23: 5. Gy rigt de Tafel ‘voor aangĳgte; g] дат! hoofd ‘

overvloedig. Vergelijk’er mede Cantic. 1: 12. daar Salomon, fpelendeop .

defe Nardus-zalve, die haaren .reuk verfprcide , terwijl de Koning aan

fijn ronde Tafel was, defe zalving van Jefus niet on—aardig afgefchaduwd

heeft. En alhoewel Baronius toefiaat , dat dufdanige zalvingen by de ge

melde Volken wel aan het Hoofd geoeffend wierden, foo houd h noch

tans voor valt , dat de Voeten nooit by d’Oude wierden gezalfd; ten

waare meend hy, onder de alder-brood-dronkenllîe menfchen: hoedani

X х х 3 ‘ gen
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Misfla” gen uitbundigheid hy wel te Athenen en fommige andere Grieken , doch niet

van ĲĲË- onder de Joden wild erkend hebben. Doch indien dien Man niet foo veele

SZ: getuigeniífen hadde nagelaaten in-te-{ien , als hy wel hadde behooren op te

дота; loeken ; hy foude by verfcheide oude Schrijvers genoegfaam aangeteekend

ушла ш“ gevonden hebben ‚ dat het zalven der Voeten niet loo ongemeen was. Ja dat

ebben. defe Eerbewijíing felfs het gewoone dienlt-werk is geweelt van de Vrou

wen en Dienl’cmaagden , fulks heeft de Griekfe Verklaarder over Ariño

phanes lang voor Baronius aangemerkt: voegendc aldaar foo naauwkeuri

het zalven der Voeten, by het wallen en kuilen der felve, als ofhy fulks

met opfet uit het Euangelium van Lucas uitgefchreven hadde , wanneer hy

fegd 5 Endefiet een Vrouwe ó‘e.jiaonde аут“ aan Ïefm Voeten , weenen—

. de , begon f] fĳne Voeten nat te maaken met tranen, ende droogdefi af;

met het hair шт haar hoofd, ende kzg/Zefijne Voeten en zolfo/¿ß met ‘S'al.

rue. Gelijk mede Ligtfoot, over Joh. 12: 3. uit de Joodfche Schriften

genoeg bewefen heeft ; dat het Zalven der Voeten , by de Joden niet onge

woon was 3 en derhalven dat defe Vrouwe ‚ ofliever geene van de beide Vrou.

wen by gevolg , geen nieuwe ofnooit gepleegde faake aanJefus gedaan heb

ben. Maar fal mogelijk ymand denken 5 is het zalven der Voeten, en het

Hoc ¿c zalven des Hoofds foo gemeen bekend onder de Joden geweeí’c д hoe

Dil‘cipelen heeft iig dan Judas en mogelijk ymand van d’andere Difcipelen, die’er

“Тёщ" niet als het fwijgen toe deden, foo aanllonds over het verlies defer Salve

qua „к of . ‚

„cmd op- geklaagd Э want dat haddenwe daar foo even beginnen aan.teraken : willen

ïgfsâfln fe dan niet dat de Salve in foo gemeene gebruiken, nootwendig te loir

dmrfllk’, ging? Wy antwoorden; judas en heeft de zalving aan _]efus gepleegd,

“a “n mc“ niet voor een geheel ongewoone ofnooit-gehoorde faak onder deJoden , op

genomen , {сиз ook niet Simon de Pharizeer , die alleen verwonderdis ‚dat

МЫС- hy fulks van een Sondarcife toelaat. Maar dit was Judas nieuw en hard

tegen de borí’t , dat foo koilelijke en onvervalfle Nardus-zalve , foo over..

vloedig uitgeilort , en foo hy meende , heel onnut verquífi wierd 5 nadienmen

die, 'alswe Pcraks feiden , alleen gewoon was foberlijk , en maar met wei

nig droppelen tefl‘ens te beíìgen. En daarom toond hy niet alleen fijn af
keerigheid wegen defe overdadigeiplenging der Salf-Olie 5 maarhy noemd

gpo реп:- daar by ook den prijs, namelijk 300 Denarien of Penningen , hoe veel

:fnl-"§90 die waard fou zijn , by-aldien datmenfe verkogte. Doch met hoedanig een

Gulden geveiníl en baatfoekig gemoed defen Apoílel dit feide, dat heeft Johan—

ë’clämm nes niet vergeten aan-te-teekenen , kap. 12: 6. Daar by—voegende niet al,

‘ leen, dat hy als de Кате: of Rentmeeí’rer van de Apoítelen was, ontfan

gende het gene te mets voor d’Arme gegeven wierd; als mede waarfchij

nelijk , ’t gene de Difcipelen tot eenige gemeenfchap van ’t haare haddenfaa.

men gebragt: maar ook ‚ dat hy een Diefwas. En alhoewel het waarfchijne

н c Mm lijk is, dat Judas , die hier van Johannes alleen defe zalving tegenfpreken

mêm-t de, ingevoerd word, ook de eenigfle onder de Difcipelenisgeweeíl, die

mcg-gg# daar tegens met knot-lieke woorden uitgevallen is; foo fchijnd het egteraan

EL]; l' fommige een fwarígheid te geven , dat den Euangelifl: Mattheus in ’t meer-ge.

ggd in@ tal fegd , dat de Difeipelen dat виду/г namen. Doch ’t gene voor eerfi Marcus

(1:53:31: fchijnd te verklaaren, als hy fegd , Datjòmmige dat fèer qualjk namenb]

тсшёааг haar fel’ven ; en feiden до. Dat is, morrende en mompelende mogelijk

lĳfjgm'k’ daar over by haar felven: doch dat Judas, die van een gierigen Duivel

gchiind дс- bereden wierd , het woord opvatte en uit de boríl: {prak in naam van haar

bïï'jëjä; allen: daar in mogelijk meenende вещи: te worden , dat hy aan haar we—

'zverhaal fen en gefroníle voorhoofden wel fag , datfe defe quiíl-zalving , even als hy,

Ешь qualijkopnamen. Dit foumen mogen denken :_doch fommige willen defe 0n—

be..

Luc. 7: 38
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befuiflheid alleen Judas op den hals gefmeten hebben, op dat d’andere Аpoile»

len geheel vry gefproken mogten blijven; naardien het ‘meermaal de gewoonte

der Heilige Schrift is , een faak aan veele toe-tefchrijven , fchoon datfe maar

aan een alleen eigen is i en wel voornamelijk dan ‚ wanneerfe in en ontrent

een en defelve faak zijn , en alle in defelve hoedanigheid tegenwoordig zijn ,

gelijk hier jefus Difcipelen waaren. ’t Geenmen met eenige voorbeelden ,

daarmen het noodfaakelijk foo nemen moet ,' ligt fou konnen toonen. Onder "ЕЁ?“

welke voornamelijk worden by-gebragt , Genelis 8: 4.. daar de Arke gefeid мнет}.

word , te rußen op де Bergen ‘van Ararat : en Geneíìs 19: 29. het отКеегеп gehddcrd

van de Steden _, т lwel/ce Lothgefwoond hadde : enJudic. 1 z: 7. datjeptha is

begraaven in де Steden Gileads: en 2 Kron. 16: 14.. daar Afa wierd begraa- ат“:

lven ¿nßjne Стр/{вдел : en `Iona 1: 5. dat Jonas lag aan de Zgj'de 'van het

Schip. En in ’t Nieuwe Teltament , Matth. 27: 4_4.. Src. dat de IVIaprdg

naar: , jefas desgelijks befehimpten en verweten Sec. Alwaarmen fonder te.

genfpreken , niet anders , dan Een van de Bergen Ararath 5 Een van de Steden

daar in Loth gewoond had 5 Een van de Steden Giliads 5 Ееп van de Zij

den des Schips: en alleen , Een van beide Moordenaars moet verflaen: ge

lijkwe .hier naar breeder fullen toonen. Het gene dan de Geldgierigejudas ,

hier alleen voor foo grooten Overdaad uitfchold 5 daar over heeftjefus op de

ver-[Tc daad , yeen veel betere Getuigenis gegeven , op dat hyhem den mond

fnoerde , .feggendeì Dat defe Vrouwe , aangaande lijn Perfoon , een foo

Lofwaardigen Никgedaan hadde , darmen haarder gedagtenis nooit fou kon

nen uitwiiïen. En derhalvenibelalle hy billik de Vrouweongemoeid te laaten.

~judas daar by ook genoeg fijn geveinllheid onder de neus vryvende , en aan

feggende; dat by-aldien hy foo bekommerd was om goed aan den Armen te

doen ,hethem nooit aan wettige gelegentheid ontbreken fou. Doch nademaal ‚

]еГи$ gefegd hadde ,-dat hy nulhaail van-haarhenen ging ‚ foo fou haar de mid.

delafge'fneden worden', om @enig goed meegaanhem te konnen bewijfen 5 en

daarom , die eenige liefde aan-lijn -Perfoon wilden betoonen , die moelten

hetfnu en (ее: haallig doen: gelijk defe Vrouwe, die Jefus'Begraaifenifl'e

voorquam , dat isonde-rfchepte 5 dewijlfy nu haaů aanflaande was. Nietan

ders -vóorwaar , alsl of'- hy tegen fijne Difcipelen hadde willen feggen ; Gy

weet immers-_ leenwel д dat foo by-aldien defe Salve aan mijn dood Lichaam Hocdanig

te koflîe geleid waare,het en foudevan niemand,ja felfs mogelijk niet van uw,

euvel opgenomen worden : wel waarom doet gy dan defe YVrouwe moei- aine Dird

te aan ? nademaal fy dit doet tot een Voorbereidin ge van mijne 'Begraafl Ее?" vlan“

fenis -, dewijl ik het immers u al voorfegd hebbe , dat dien tijd hard aanfchiet, oîiâïwvclŕ

.welke de`Vrouwe hier is voorgekomen , ten aanfien van de fekerheid derfelve. ß“ е" д‘.

Enlalhoewel het aan fommige waarfchijnelijk heeft gefchenen, dat defe Vrou- händler?

we met andere Godsdienßige Vrouwen , verllaan hebbende datjefus dood EWE@ ~

na-by de denre was , defe Zalving aan hem geoeffend heeft , niet llegts by de °° '

gis ,  maar met een foodanigen oogmerk alsjefusdat naderhand felfs verklaar

de 5 denkende of het» haar mogelijk namaals niet toegelaten wierd van de

boofe .j oden 3 foo en ont-brekender nochtans geen gaauweMannen , die van

andere gedagten 'zijn 3 en feggen voor valt niet te meenen , dat defeVrou

we dit werk uit een geloovige voorkennis van'jefus aan-naderende Dooden [en сп то:

begraavinge gedaan heeft ; тааг alleen dat lefus die daad alfoo opgeno- “19151?

теп heeft , от fijne Difcipelen te leeren ‚ч het gene hy daar in te leeren agte. ЕЩЁ.

Waarom lhy ook alleen fegd , dat de daad van defe Vrouwe , namelijk de Zal

vinge ,- en :niet het groot Geloove waar door fy dit gedaan hadde , verfpreid ‚

'fou werden , alwaar diti Euangelium in de geheele Weereld fou gepredikt

worden,-Matth. 2 6: 1 3 De plaatfe nu daarjefus aldus gezalfd is , twee-dagen

roof.
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Носата- ‚voor fijne Begraavinge , die feggen ons de Euangeliflen , met uitfluiting van

вытек Lucas, dat BETHANIEN was, in het Huis van Simon des Melaatfchen:

ватт" een Vlek dat feer dikmaal in de Euangelifche Hiitorien genoemd word , om

3:1; gelic- dat Jefus daar veelfinds verkeerd heeft; zijnde flegts een half-uur vanjeru

gm falem gelegen i foo genoemd na feker groot gedeelte van den Olijf—berg , dat

ВскЬапйа van wegen de Palm ofDadel-boomen den felven naam droeg : want BETHA

тат" NIA , is foo veel als Een Hur/3“ der Dadelen : even gelijk een ander gedeelte

ЕЩЁ; des felven Glijf-bergs, BETPHAGE , dat is, Een Hui): der Onrgj‘pe Иудеи,

geheeten wierd; liet de Stands-gelegentheid defer Vlekken, Luc. 19: 29.

En gelijk jefus langs defen Palm-weg van Bethanien tegens het Feelt fijn

Inrijdinge binnenjerufalem dede , Joh. I 2: vI 2, I 3. alfoo vonden de Scharen,

die hem uit jerufalem te gemoete gingen, goede gelegentheid om Palm

takken van de Boomen te feheuren en den weg te beí’troojen. Nu gelijk den

Strckking Olijf-berg kort onder Jerufalem wel begon, maar Iig feer verre van daarhe-l

в???“ nen firekte, en in verfcheide namen en Ptreken onderfcheiden wierd; (ge.

„Вещие? lijk fomtijds het Vlek Bethanien genoemd word, en fomtijds het gedeelte

шит“ уап den Olijf.berg, dat den felven naam voerde;) foo moetmen dit in ’t

пикап. lefen der Euangelifche Hillorien , vermaand blijven wel te onderfcheiden.

Митей En waarlijk alsmen aanmerkt , hoe dat Iefus in lijn drie ofvierde-halfjaren

ЕЁ gj'fi'fîm Prediking, dagelijks feer gemeen , en dikmaal ontrent de Landl’treek van den

:www `Olijf-berg heeft verkeerd 5 en welginfonderheid in fijn laatfte dagen,wan‘

Îgkjgä“ neer hy fijn verblijf des nagts шеей tot Bethanien aan den Olijf-berg nam,

en daags na jerufalem opging na denTempel : gelijk onder andere plaatfen

duidelijk af-te-nemen is uit Luc. 2 If 3 7. foo moetmen iig verwonderen , hoe ‚

Iopdfiîhc ofte door welk een oud Erf-gerugt van Rabbi Janna , de Joden geleerd

hebben 3 Datde Goddelijke Majefieit driejaar en een half, op den Olijf-berg

verkeeren гейш heeft: fijn Volk vermanende 5 Soekt den Heere terra/ĳle b] te vinden

‘òlìâäerg' И. Want of fchoon defe gedagten wel hier op konnen gegrondveft Haan,

datfe gewaand hebben dat den Meflias een Koningrijk en een Rijk-Proel bin

nen Jerufalem oprigten , en daar toe veel op den Olijf-berg verkeeren fou.

de; foo fietmen niet te min, dat het gene fy nefl‘ens meer andere dingen

qualijk van den Mefiìas verwagt hebben 5 hier egter injefus is vervuld ge—

worden. Aldus is dan defe laatf’te en opmerkelijke zalvinge, die twee da—

gen voor Jefus Lijden uitgevoerd wierd , te Bethanien gefchied 5 daarJe—

lus in het Huis van Simon den Melaatfchen , met Lazarus en andere genoode ‘

- Gallen aan de Tafel zat 5 ofte liever op de wijfe in die tijden gebruikelijk ,

op fekere Bank-peuluwen ofTafel—beddekens , tot de Maaltijd aanlag 5 ge.

lij kwe aanfionds nader befien fullen. Want ofwel onfeen andere Overfetters,

doorgaans de Text-woorden van Îefil: aanzetten aan de Maaltĳd, hebben

om wat vertaald na de gewoone wijfe van Tafel—houden defes tijds en onfe Land.

каскаде aard , (meenende foo alderbefl: verfiaan te worden 3) foo leeren nochtans de

ggg-gg“ Taalkundigers , dat defelve gebruikelijke Grond-woorden , niet aan de Tafel

dingen Zitten ,‘ maar aan de Tafel ofEet—plaats , „Лицедеи, beteekenen. Als zijnde

Езжай; t’eenemaal gefchikt na de gewoonte van die tijden diemen hield in het nemen

reëewoon-‚van fpijfe, alsmen behoorlijk de Maaltijd hield: gelijk de meeíte Oude

21,31? Volken al lang voor Jefus tijd die gewoonte hadden aangenomen, om niet

Zittende, maar Liggende op fekere Beddekens te Eten. En alhoewel het

mhd waar is , dat de meeí’te Oude defe gewoonte hebben gehad , foo iífet nochtans

Eten op; foo eenparig niet voor waaragtig te houden , dat defe Eet-wijfe de Ecrite en

:igt-lfd“ alder-Oudf’te is , maar dat gelijk fommige waarfchijnelijk willen , de maniere

n; 09155:: ‚van liggende op Bedde-kufl‘ens te Eten , van de gewoonte der ecrite Ooßcr

‘Mmc НС" i fche Volken af-komílig is ‚ als welkegewoon waren , in ’t Veld neder , en op

Wijfe is.

de
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de Gras-velden en Bloem—bedden , en by gebrek van die, op Bonte-vellen ne

der te liggen en fpijfe te nemen. Van hoedanigen maniere van op Vellen ne

der te zitten ofte te liggen, wy een voorbeeld vinden in judith, die voor H010- \

phernes aldus neder zat om na hare gewoonte fpijfe te nemen: liet het Boek

judith kap. 1 2: 15. Dus meendmen dat alle dufdanige wijfen, foo lange in ge

bruik geweell zijn , tot datmen uit een verbeterde navolging , en wanneer de

opfcbikking der woon-huifen , en de lult tot Huis-eieraden , ook Tafels,

Bedden , Stoelen , Banken , en Ruil—bedden en dierlijke Inboel , uitgevon

den heeft , men ook dufdanige Tatei-Bedden , tot de Eet-plaatfen en Maal‘

tijden heeft begonnen te gebruiken , in plaatfe vande gefeide Vellen en

Gras-Bedden 5 gelijk I. Calaubonus tegens Baronius (taande houd : gevoelen

de dat de wijfe van al—Liggende te Eten , van de gefeide gewoonte tot on- hwga'm

der de Joden , Indianen , Celten, Perfen , Meden, Grieken en Romeinen ßëädctânngp

overgebleven is. Doch andere wel toellaande, datmen voor het uitvinden (“Юта

van Tafels en Zit—(loelen ‚en Ruit-Banken en Bedden, wel benoodigd was op
‘ het Gras , of op ruige Vellen , ofop yts anders te liggen , om fpijfe te nemen ; n

willen egter om veele goede blijken der Oudheid, niet {'00 volltrekt toe-

{laan ‚ dat daar uit van Uuds de gewoonte van op Lig—bedden te Eten , foo

danig algemeen fou voortgevloeid zijn , datmen ook niet van begin-aan , en Dat hun.

korts op het verlaaten van de ecrite plompe wijfe , al-Zittende gelijk thans , "“ nm!—

de Maaltijd gehouden heeft. Welke zedige maniere, wanneer de Wellufi en

.Leuiheid te gelijk met de Rijkdom begon te vermeerderen , metter tijd dan0l’ Ug

in Lig-beddekens veranderd is; en dat niet alleen by de Oofierfche Vol

ken , maar ook by de Grieken en Romeinen : doch die naderhand we- hwk“

derom haar voorige plooy genomen hebben 3 namelijk wanneer voor het

Eten al-Liggende te nemen, wederom het Zitten aan de Maaltijd in ge`

 bruik gekomen is. Gelijk dan ook uit feer vele blij ken genomen uitde Schrif

ten des Ouden Teftaments, en andere Schrijvers, kan getoond worden,

dat van de alder—oudí‘te tijden af, het Zitten veel eer dan het Liggen , by de

Hebreen , Grieken en Romeinen is in gebruik geweefi. ‚In het Oude Tel’ta

ment vindmen doorgaans dat de Hebreen Gezeten , doch nergens datfe Ge- Едет“

legen hebben wanneer (y Aten ‚ of de Maaltijd hielden. Gelijk dan hier ÊZËÂÎÄÊÎ‘

ook van daan quam , dat jakob tot lijnen Vader feide: Zit‘en eet 'van mĳn йп‘гбидс

[Mld-brand, Genefis 27: 19. En foo Zaten ook утри Broeders nederàrlsdîfi‘n‘ä‘c

om Brood te eten _, kapit. 37: 25. ja wanneerfe in Egipten van‘ hem ter :cF-tenge

Maaltijd genoodigd waaren _, l‘oo word’er verhaald , datíe Zaten ‘voor fĳn 55:13“

aange/:gta Waar over Philo de jode verklaard heeft , dat de menfchen '

doe ter tijd noch niet gewoon waaren , tot de Maaltijden te gaan Aanli -

gen. En alhoewel de Geleerde Cafaubonus dit uit ofephus heeft poogen вежды.

te verbeteren , feggende , dat Jofeph fijn Broeders hier alleen foberlijk en IÂÎÎEËÎË“

volgens de flehte gewoonte van de Uithemers, maar niet na de Hofl‘elijke, dat b‘m“s bf

is na de dertele en welluílige wijfe der grooten, onthaald heeft‚op dat hy Phi- antwoord'

lo aan fijne zijde trok ; foo fietmen („из egter uit Philo genoeglaam beter en

tegens hem aan verklaard , wanneer hy fegd 5 dat fulks doe ter tijd de gewoon

te der Ooíterfche Volken niet en was. Daar—emboven helpt hem niet, dat yofephhs

Jofephus fegd , datfe Janlagerz ; nadien hy fulks alleen gefehreven heeft , mhd'

liende op de Eet—wijle die in lijnen tijd gebruikelijk was : even gelijkwe aan- .

fionds feitlen , dat íoo de mec-Pte Overfetters in defe en meer plaatfen van "В”?

‘het Nieuwe Tellament gedaan hebben: lefende Наташе): voor Âanlig— (muy) c'
_ . _ _ hus_ uit

gen. En ei-lieve doch! waar fou Jofephus dit na de waarheid van daan ge- Mfilcs’d‘"

naald hebben ? Want men moet foo gek niet zijn , darmen de Schriften van Î’ËËCÎÎ‘ÎÎLL

Mofes , welke vanjoíephs Broeders duidelijk fegd , datfe Zaten, uitjofephus verbouw

’ Y y у die
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1 Kon.

15: :0.

Prov. 23: 1.

1er. 16: 8.

Ezech. 44.

vers 3.

Baronius

door een

vertaalinge

misleid.

дома:

Grieken en

Romeinen

hebben ook

ecrit aan

hun Maal

tijden ge

zetel.

die fchrijft , datfe Lagen, fou willen verbeteren; maar wy kunnen met

meerder welvoegfaamheid , Jofephus uit Mofes verbeteren en uit Philo ver- .

klaaren. En om dat de Aal-oude gewoonte der Egiptenaren ook gcwccfl;

is , al—zittende te Eten , {iet daarom feggen die Murmureerders onder If

rael , datfe in Egipten, by de Vlees-potten Zaten, Exod. 16: 3. Ja doen

Ifrael al van Egipten uitgegaan was , en in de Woeí’tijne het Gulden Kalf

gemaakt hadden, en die Grouwel-daad , met Galtmaalen en vrolijk zin—

gen en danflen , als met een dertele Feeítdag meenden te voltoojen , foo

Zaten fy ook neder om te Eten en te Drinken, en daar na fiondenfe op

om te fpelen, Exod. 32: 6. liet ook Judic. 19: 6. Gelijk mede David in

een opmerkelijke plaatfe van het Aan »Tafel Zitten fpreekt, 1 Sam, 20.

vers 24., 25. Daar uit wy dan overbodigontwaar worden , dat de Oude He.

breen , aan de Tafel gezeten , en niet als daar na met andere Volken , daar

aan Gelegen hebben. 800 dat Baronius billik uitgelachen is, om dat hy uit

een Latijnfche Vertaalinge, daar het woord TRICLINIUM , dat is, een

Eet plaat: ‘van drie Bedden, heeft willen bewijfen , dat de Oude Hebreen ~

‘aan hunne Maaltijden gelegen hebben , daar het fijn plígt was , fulks uit de

Hebreeuwfche Grond-text te doen , indien hy het immers niet alfoo {lege

hadde willen maaken als de Schilders , die het Aanzitten der Joden , en

defe Maaltijd in welke Jefus gezalfd is , uit de gemeene Overfettingen , na

de waarheid der faake , feer wel meenen af-te-beelden : doch ’t gene waardig

is uitgefiampt te worden. En gelijkwe dit alfoo van de Hebreen vernemen ,

foo vindmen alle ’t felve mede (eer ruim van de Aal-oude Grieken en Ro—

meinen aangeteekend ; niet tegení’taande {у ook daar na tot de Lig—Bod.

den vervallen zijn. Dus heeft dan Athenaîus uit Homerus waargenomen ,

dat de Helden Zittende , en niet al-Liggende gegeten hebben д betoonende

dat die maniere onder de Macedoniers geduurd heeft ,.‚ tot op de tijden‘

van Alexander de Groot , welken Grooten Monarch op eenen tijd, Vier

honderd Overfien aan de Maaltijd onthaald heeft, Zittende alle in Silve

re en Goude Stoelen met Purper behangen. Soo teekend ook Servius aan

over het agtlte Boek van Eneas , dat aangaande de gewoonte der Romei.

nen , onfe Voor-ouders na de maniere der Laconers en Kretenfen , hunno

Maaltijden al-Zittende gedaan hebben,en datvolgens’t gene ons Varro leerd,

wanneer hy aanwijfi , wat dat yder Volk door navolging van dees en gene ,

‘aangenomen heeft. En Tacitus en Strabo getuigen lulks ook van de Fran

Oud ge

bruik der

Staden.

çoifen en Spanjaarden. Waar van daan het dan voortgekomen is, darmen

by d’Oude Griekfe en Latijnfche Schrijvers , behalven de laatere Tafel.

Bedden, foo dikmaal van Stoelen en Gefioelten, Zetels, Ruit—banken,

Schabellen , Zit—en-Leun-kuflens, en diergelijke dingen, gewag gemaakt:

vind. Welke ook navolgens haar byfonder maakfel en gebruik met ver—

fcheiden naamen genoemd zijn geworden 5 doch waar van wy alleen ee—

nige weinige willen uitkippen , en fommige met haare af-beelding geden—

ken , om dat der felver verfcheidentheid , ons alte-wijd van ons voorgeno.

men Ruk , afleiden fou. En alhoewel defe veelerhande foorten van Ziten

Leun—floelen niet by alle , noch in alle tijden , alleen gebruikt’zijn tot de ge—

meene Aanzitting aan de Maaltijden ; maar dat defelve ook min en meer Cier.

lij k, grooter ofkleinder,in opmerkelijke voorvallen van bedieningen der Eer—

ampten , als Gelloelten van Eerbewijfing , все. plagten gemaakt en gebruikt

te Worden ; nochtans vindenwe onder de pragtiglte en fraaille foort ook ee

nige , die voor en in het doorbreken van de Lig-Bedden ,ook hun gebruik ge—

had hebben , om daar op Zittende , te Etenofl‘pijfe te nemen. Gelijk hetmede

blijkt , datmen van Ouds gewoon is geweeí’r, eenige Staatelijkheid ontrent het

Eten
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Eten te laten blijken: doch waaren defe Stoelen foodanig , dat eeni e Wam“

van die , metter tijd door de Leuningen en Bank—peuluwen ofBeddekuf—

{ens , diemen daar op gebruikte, meer en meer aanleiding tot de Tafel-bedden щ 11“ 13%

hebben begonnen te geven. Onder welk opkomen men van de Zit‘fioelen ïnuiiiideî‘ ‘

en Bedde-ttoelen, op loodanige Ruit—banken ecrit zittende, daar na al-liggen- ватт"! i‘

de heeft beginnen te Eten; gelijkwe terí’tond in d’afbeelding van eenige

Oude Steenen en een Schilderkundig Tafereel fullen befien. En hier van daan

vindmen , dat ook de Stoelen by de Oude feet waarfchijnelijk ‚ „Акции en

Áccubitalia genoemd zijn: waar op men volgens fommiger gevoelen , ge—

woon was aan de Tafel Aan-te-Zitten, ofte ook wel aan te Lenen ofte liggen:

zijnde defe Stoelen íomtijds voor voorname Perfoonaadjen , door een onder.

‘ Zit-Rede verheven , en als tot een Throon gemaakt. Ook waarenfe fomtijds

Dobbel , dat is foo breed , datmen met fijn tween daar op kon zitten 5 alhoe

wel fy Eerens—halven ‚ maar aan eenen gegeven wierd: hoedanígen Bree—

den Ler-ltoel , ons dikwils onder den naam van Bijèllium , Ьу де Schrijvers

voorkomd 3 doch waar van het regt gebruik en maakfel , eerlt feer laat by de

Geleerde‘ onderfoekers der Oudheden , is bekend geworden. Clz'nacathe—

drion of Lefllfilla _, als ofmen Stoel-bedde feide; was een foort van Stoelen ,

daar opmen gemakkelijk Zitten , en Liggen , en als op een kleine Bed-{lede ,

over-end zitten konìby-na in fatfoen als de Baker—matten by de Nederlanders,

dog wat meer verheven van de grond en hooger aan de zijden:gelijk in eenige

deler Modellen kan gefien worden. Ook wilmen ons wijs—maaken , dat Ana

clinter'ium ‚ en Ret‘lmatorz’um _, een Lening-bank ofLening-Roel zy geweeft,

daar tegen de Aanzittende met haare Schouders konden aan-lenen. Hoeda

nigen ding ook genomen word voor het opflaande agter-lleunfel of Oor

kull‘en der Bed-lieden, om datmen daar tegen , of door tufl‘chen-middel

Van de Hoofd-peuluwe , Aanlag of leunde, en alfoo onderfchraagd wierd.

Soo dat de gefchapenheid defer Leun ofBedde-ltoelen , lig foo wel in haare

benamingen , als in haare fatfoenen feerligt gefchikt hebben , om eindelijk

in Tafel—Bedden te veranderen ; ор darmen daar op gemakkelijk Aanlig

gende , fou konnen de Maaltijd doen : gelijkwe aanllonds noch nader uit de

Griekfe fpreekwijfen , met welke de Euangelil’ten , aangaande het Tafel

houden , gewoon zijn te fpreken , fullen ontwaar worden. Daar het dan

mede fal lchijnen te blijken , dat gelijk de benamingen der doeningen ge—

bleven zijn , fchoonmen van het Zitten op Stoelen en Banken , geheel-en—

al tot het Aanliggen op Beddekens en MatrafTen overgegaan is д dat ook

defelve woorden van die gewoonte behouden zijn,’ na datmen wederom

tot het Zitten gekomen is; en dat de Overfetters alfoo in veele gelegentheden

ook foo fprekende , moeten opgenomen worden. Gelijkwe mede in de vol

gende Antijke Steenen afgebeeld fullen fien , dat de Zit ofRuit—Bedden , al

leen in eenige weinige manieren fchijnen te verfchillen , van de regte Tafel

Bedden , welke de Leuiheid metter tijd ingevoerd heeft; en welkers afbeel

ding, wy een weinig daar na befchouwen fullen. Vergelij kt alleen defe breede

Stoelen , ofliever dufdanige Zit-bedden met Leuningen ofLig-kufl‘ens , met

Ezcch.2 3: 4.1 . Valerius Chimentellius, die over ’t Opfchrift van een Marmer—

fleen te Pila , een gantfch Boek , wegen de Eer-genieting der Dobbele Stoe‘

len, gefchreven heeft 3 getuigd dat het niet alleen een groote en byfondere

Eere was , in fekere foort van leer breede Stoelen te zitten , maar dat het felfs

’ een byfonder Ampt ofKonflz-oefl‘eninge was , die fulke Stoelen maakte 5 als

de Welke'BIsEL LMRI U s , na de Bĳèllzen ‚ ofDobbele Stoelen dien hy maak

te , genoemd Wierd. Defelve fegd ook , dat defe Stoelen na agter en van be—

zijden , eenige Cierlijke gelijkenis hadden van een Zege-wagen 5 en foodanig

‘ Y y у 2 ' breed ..
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Waren breed van Zitting waren 5 dat indienmenfe in de middel—ruimte affchutte, daar

ËÊÊÎÌ‘JË gemakkelijk twee menfchen op hadden konnen zitten. Invoegen dat de gene,

шагнём welke d’Eer genoot 5 van in fulken Stoel te zitten, fig na believen 5 na de

ËDObb‘k regter of na de flinker zijde zetten of leunen kon 5 ja fig ook agterwaards

постигая .. .. . .

пеег leggen 5 gelijk dertele en letuje menfchen dikmaal gewoon zijn te doen.

Gelijk dan ook van dufdanigen breeden Stoel-bezitting 5 noch eene ande

re Eer-bewijfing afvloeide5 namelijk op de gene welke’nefl‘ensfoodanige

aanzaten: waar van daan 5 ASSIDENDI HONOR 5 De Eer om Индиец;

en ASSESSORES, Byzitters, genoemd zijn. Welke foo wel in verfehei

de by-een komí’ten , als voornamelijk in de Raads-vergaderingen 5 en het na

by zitten van des Rigters zijde, genooten wierd. Want gelijk heteen Ее

re was , in foo een Dobbele Stoel te zitten5 alfoo was het ook een Eere,

nefl‘ens foodanigen in den felven Stoel 5 ofdaar benevens te zitten. Op hoe.

danigen Eer—genieting mogelijk de Moeder van Zebedeus Kinderen het

oog gehad heeft 5 wanneerle aan chus verfogte 5 dat haare Soonen 5 d’een

aan lijn regter en d’andere aan lijn flinker hand mogten zitten 5 Matth. 20.

vers 21. De voornoemde Geleerde Man teekend ook aan, dat defe dob.

bele Stoelen fomtijds gebruikt wierden van de Koningen 5 om van de

Wagens af te klimmen 5 infonderheid by de Perfianen, die haarfchaam

den 5 met de handen van haare Onderdanen aangetalt te worden : die dan ook

daar toe, haare Stoel-dragers by de hand hadden. Tot defe foort van Eer

fioelen magmen ook in ’t voorby- gaan 5 die van den Paus toevoegen 5

welke van fommige, wegens fekere gewoone Ceremonie, door een fpots—

Эпопг- wijfe vernoeming , Semis STERCORARIA , dat is дном/Еве] 5 genoemd is

geworden. Op welken Stoelnu noch gemeenlijk dien zit ‚ die tot Paus ver

van Гоо ge- kooren word: En van den Stoel opítaande 5 werd hem, op dat hy fig

шт‘" fou gewennen niet te verhoovaardigen 5 uit I Sam. 2: 8. fagjes in de Oo

ren gevefeld: H)’ ‘verheft den geringen uit denflof5 (ende) den „004117194

tegen ‘verhoogd by uit den Dre/e, om te doen Zшеи/7] de Роте”, dat hyjè

den Stoel der Eeren doe Ive-erven. Men vind waarlijk by de Oudealte veel

verfcheide benamingen aan de Stoelen gegeven,_ om niet te gelooven ‚dat

men eertijds feer veel opfigt heeft gehad ontrent derfelver Maakfel , Ge

bruik en Land—aard 5 gelijk ons ook feer veel Oude Penningen en Steenen , ee

nige blijken daar van geven konnen. Dus worden ons de Theflalifche

Stoelen, met feer Cierlijke Voeten befchreven5 ook eenige die op Sleden

en Rollen Honden. Gelijk’er ons ook fommige voorkomen die gevuld 5 en

met (ее: fagte Kullens en bekleedfels , en ook met rijkelijke Behangfels op

maakt waaren. Ja die daar—en—boven dikmaal noch met Stoel-kufl‘ens van

verfcheide Verwen 5 als Paauwe-íleerten, gedekt waaren: by hoedanige

bekleedfels men mogelijk onfe Gebloemde en gemengde Trypen fou mo

gen vergelijken. Van lfocrates word gefeid 5 dat hy een Stoel—kuilen ge,

bruikte, dat met Saffraan gevuld was: Waarom hy ook een Wijffen of

week-gebakken Reden-konítenaar genoemd is 5 doch de goede Man ,fegd

ymand feer aardig 5 verdiende wel een {agt en makkelijk KuíTen 5 nadien

hy wel vijftien heele jaaren heeft moeten zitten 5 om een eenige deftige

Oratie der Athenienfen by—een te brengen. De Keifers Stoelen fegdmen , dat

eertijds met Goud-blik beflagen waren 5 na welkfe Goude Stoelen genoemd

wierden. De Koninglijke StoelenofThroon-zetels 5 waaren gemeenlijk met:

ANACLINтвкм , dat is met Leuningen daarmen met den Rugge 5 en aan de

zijden , met de Armen tegen-aan en boven op leunen ofliggen kon5 moge

lijk in manieren als wy gewoon zijn , een Arm-fioel te noemen5 en thans noch

eenige met gevulde agter-leumngen by de Groote gebruikt worden. Maar

ge—
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gelijk alle defe Eerwaardige Stoelen, haar meeíle gebruik in de publijke

Zittingen , en ’t bedienen van Eer-ampten 5 als mede de feer Breede ofDob‘

bele Stoelen dikmaal in de befchouwing der Tooneel-fpelen , plagten te

hebben 5 alfoo vindmen ook gewag gemaakt , van andere leer gemeene Stoc

Ien 5 by d’Oude SELIQUASTRA genoemd : hoedanige fonder eenig Cieraad,

van het flegte Volkje gebefigd wierden om aan de Tafel te zitten. Ook

wierdenfe veelfinds van de Wijven om aan de Spinrok te zitten , gebruikt:

by Chimentellus Befle‘vaar: ó'toelen genoemd. Tot welkmen de Houte

Boere Stoelen die overwelft waaren , by-voegen kan. De Sella Tripm, of.

Drie-voetige Stoelen, dienden al van Ouds, voor de Dienllknegten en geringe

menfchen , en haar gebruik houd by veele noch niet geheel op. Ook zijn

der Vrouwe  Stoelen geweelt , die om de Eerbaarheid en Zedigheid , be.

dekt waaren: even als de Draag-{loden by fommi e noch in gebruik zijn.

Gelijkmen onder defe ook de della Nuptialv‘s, of Bruiloft-Zetel fou kon

nen rekenen 5 namelijk waar in de Bruiden tot des Bruidegoms Huis, heen ge.

voerd wierden. ’t Geen wy niet verder willen ophaalen, om datwe alreede bui

ten ons beflzek geraakt zijn. Dus merken wy dan alleenig aan , dat gelijk

de Zeden en gewoonten, veellinds na de geileldheden der tijden verande

ren en hun plooy fetten 5 alfoo heeft ook de weelde en overdaad, beneffens

het foeken van gemak en wellufl: , de menfchen ecrit van de eenvoudige

gewoontens doen afwifl‘elen, en van de Slegte tot de Cierlijke Stoelen,

en foo tot de Kuffens en Leuningen 5 en ten laatl‘ten ismen van het regt

op Zitten aan de Tafel op Stoelen en Banken, allengkens tot het vadlìg

en makkelijk Aanliggen op de gefe‘ide Beddekens gekomen: want dit Щеп

daar de klagte van Athenœus op fiet, als hy fegd 5 W_y zĳnfiìo’verre van

de Onde шута aflgeweken, dat w] al-Liggende Eten.l Het fonde onfes

agtens vry {waar en onleker te doen zijn , net aan te wijfen , by wien en wan

neermen` defe maniere van TafeLBedden , eerl’t heeft beginnen ingte—voeren 5

doch dat het ontrent de tijden vande Babylonifche gevangenfchap derjoden,

b_y de Pcrl‘en al in gebruik is geweeflr, op Beddekens aan de Maaltijden al

liggende te Eten; fulks fietmen niet twijffelagtig in de grootfe Maaltijd

Wanneer

by dc Per

(En defi:

Tafel-bed

’ denalingc

welke de Koning Ahafueros aan het Volk op de Burgt te Sufan gaf, Either bruik wa-‚ l _

1: 6. alwaar met feer Schilderagtige woorden verhaald word, dat daar ‘m’

waaren Wте, Groene en Hemels—blaau’we Behang/Hen, gevat aan

Linnen en Purpere banden, die in шит Ringen aan Marbeî'e Kolom

теп opge/¿hart waaren ,‘ en dat de Вед-Дележ waaren van Goud, en Silver

012 een forphĳr-fleene vloer _, (ж. Alwaarmen voor Beef/leden , niet anders dan

dufdanige rl alel-Bedden of Lig-gefioelten , met verheven Hoofd-peuluwen

tot de Maaltijden, verfiaan moet: want in dufdanigen zin leeftmen, dat

Нашли was gevallen op het Bedde daar E/i/aer op was, kap. 7; 8. datis

op het Tafel-Bed op welke Either aan de Tafel lag. Gelijkwe mede de

gewoonte der Afl‘yriers en Chaldeen, die in haare Maaltijden de maniere

hadden , van op fekere Lig- beddekens al-zittende te Eeten , feet fraai by

Ezechielafgefchilderd vinden , kap. 2 3: 4.1 . daar Godt klaagd; Ende¿y Zat

op een Heerlĳk Bedde, voor «wel/e een Tafel toegeri t waa”. Hoedanigen

gewoonte by de joden ingevoerd wierd, door Man en die van verre qua

men , gelijk den Propheet aldaar fegd. En dus zijn mede alle oude Schrijvers

Vol van getuigeniffen , die aanwijfen5 dat de Staatelijke Grieken en Romei

nen , ook defe leuye en gemakkelijke gewoonte metter tijd aangenomen

hebbem En derhalven iífet een maniere die alleen van d’eene tot de ande

re in navolging van dertelheid doorgebroken is 5 en niet diemen voor de

alder-oudlle of eerl’te algemeene Eet-wijle houden moet. En van hoedani

УЛ s gen

P itorîlìgitlgi: de

Maaltijd

van Aha

fueros.
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gen toefiel mifl‘ehien het Zitten op een Bedde, waar van Ezechielfpreekt‚

_ moet opgenomen worden; fiilks konnen ons de af—beeldfels fommiger Ou

de Steenen niet duifierlijk aanwijfen: waar toe ons _]akobus BoyíTardus

in fijn Plaats-befchrijving van Roomen, eenige niet geheel onfraai heeft

te voorfchijn gebragt; en wy hier uit hem ontleend, goed vonden by te

voegen; op datfe ten miní’ten een Voorbereidfel fouden zijn, tot de ver

klaaring en Schilderkundige af—beelding van de Tafel-Bedden , op welkwe

Jefus kort hier na, fullen gezalfd fien. Gelijk ons dan mede door defeou.

de overblijffels geleerd word, hoedanig d’Oude veelfinds gewoon waaren,

met hun geheele , dat is met haare boven-kleederen ofMantels , de Maal

tijd te houden; en‚derhalven darmen daar door ligt verfiaan kan, dat de `

Saligmaaker Jefus , fulks ook na de gewoone wijfe met fijne Diftipelen ge

daan heeft, wanneer den Euangelilt johannes fegd , dat hy van het A

vondmaal othond, fijn Kleederen aflei 3 en fijne Difcipelen de Voeten

gewaífen hebbende, defelve wederom aan-nam en aan de Tafel ging aan

liggen , kap. 13: 4., 12. waar van terílond nader , alswe van de Voet—waf

fing fullen fpreken. Gelijkwe ook van voornemen zijn , om ter plaatfe,

‚ daarwe van de verdeelinge van Jefus Kleederen fullen handelen, een op

merkelijk af—beeldfel van der Ouden Staatelijke Kleer-dragt in Man en

Vrouw , te vertoonen , om dat ons fulks in veele dingen , Ligt en Cieraad

втаще— kan toe-brengen. Dat het nu ook ten tijde des Saligmaakers onder dejo

den ,' de gemeene gewoonte was geworden , al-liggende te Eten, fulks blijkt,

anija van alswe nu almeermaal vermaand hebben ‚ uit alle de fpreekwijfen , waar mede

’ niet alleen d’Oude Schrijvers, maar ook de Euangelifien , van Maaltĳd.

„mm“. houden gewoon zijn te (preken. Want de Griekfe woorden, ANAKEIMAI,

KATAKEIMAI , ANAKLINEIN , KATAKLINEIN, SYNKATHEMAI en SY N

ANAKEIMAI , beteekenen eigentlijk niet anders dan Аммане, mede

мыши; _, ¿76. Gelijkwe ook diergelijk van de benaming der Lig-banken of

Leun-lloelen met Zit-kuífens , die grootdeels het felve gebruik defer Tafel

Bedden hebben gehad , gefeid hebben. Maar gelijkwe fien, dat defe Oude ge

woonte egter niet gemeen by de Aal-oude Hebreen , ja ook niet de ecrite Staa

telijke Eet-wijfe der Volken is geweefi , foo werd’er van de Geleerde ook

onderfogt , van wien de Joden defe Lig—Bedden aangenomen ofgeleerd heb

ben? en de gevoelens en zijn daar over niet eenparig. Grootius brengd

over Matth. -26: zo. alleen defe gifiing by; namelijk datfe dit mogelijk

v", „im van de AíTyriers of Chaldeen aangenomen hebben, en datfe door het ge

gcloäíl bruik der Grieken en Romeinen daar verder in beveiligd zijn. Want na

BÎ-ddaen dien wy defe gewoonte al by de ouder Oofierfche Volken doorgebroken

ĲĲËÏ“: lien;` foo en ifl‘et niet waarfchijnelijk dat de Joden , als fommige meenen,
c n dit ecrit van-de Romeinen fouden aangenomen hebben , na datie door Lu

kullus en Pompejus , onder de Roomfche Mogendheid gebragt waaren.

’t Gene egter Ciaeonius wil fiaande houden. Alhoewelmen van dien Man

bekennen moet, dat hy ons, benefl‘ens Fulvius Urfinus en andere, ta

melijk fraai en nauwkeurig ‚ de mamere van dit Aanliggen ter Maaltijd ‚

door veele Gedenkenilfen en Oudheden verklaard heeft. Dus verneemd

Hoedanig men ook uit den (elven, dat defe Tafel-Beddekens in haar fatfoen en

Ê°Ĳâl'c_ maakfel , niet ongelijk en zijn geweeí’r aan die, op welkmen in de warme

nim: ën- Ooílerfche Landen 5 gewoon was te ílapen 5 en diemen onfes agtens eenig

ш" » finds , door onfe niet heel-lang weder nieuw ingevoerde Ruil-banken , fou

de mogen vergelijken en verklaaren; alhoewel defe Tafel-Bedden tot haar

gebruik fomtijds fmalder en fomtijds breeder, en meer dan voor een of

twee Perfoonen waaren, doch de meefie waaren vierkant, en een weilnig
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langer dan een menfch , welvoegfaam daar op aangelegen: want fy hielden

het af—hangen der Voeten ongemakkelijk , en met goede reden voor een

beletfel van de ruit. Ook waaren defe Lig-banken gedekt met een Ma— Enfulk’

tras, ofte met een fagte ofdonfige Bultfak, welke na boven , dat is naar

het hoofd-einde dat tegens de Tafel aanlag, met een hooger of verheve- (си?

пег Peuluwe , omgerold of opgebonden was 5 ook fomtijds los na de Ta

fel-zijde aangelegen: en aldus als een Ví‘naclinteríum of Ruil—Bedde toe

gemaakt. Ook waarenfe veelfinds foo breed , dat’er drie nevens den an—

deren op konden liggen. Na welk getal van Aanliggers defe foort gemeen

lijk LECTI TRICLI N шкив, dat is, Ваше/деп: шт Dîyen,genoemd wierden,

namelijk daarmen met iijn dryen op aanliggen kon. Waar naar ook ein

delijk felfs de Eet—kamers, daarmen op dufdanige Beddekens, of Drie

legers aanlag,waarfchijnelijk TRICLINIA genoemd zijn. Gelijkwe ook in een

oud Handfchrift voor Тк I CLI N I UM , Een Drie-Ordening ‘van Zфирмами,

verklaard vinden. Doch fy hadden ook Bedden daar maar een of twee,

en ook wel vier en vijf op aanliggen konden. En wierden defe Beddekens Нос enop

gemeenlijk aan drie zijden van de Tafel gefet; invoegen eene zijde des

Tafels open en onbelemmerd bleef, ‚op datmen d’Aanrigting en bediening Beddcnge‘

des Maaltijds , van die zijde te ligter (oude konnen doen 5 ten waare aan ge- Ëgääî‘ud

heel lange Tafels daarmen d’Orden kon verfchikken‘. Op dufdanig toegerig-~ `

te Beddekens dan , gingmen in fulker voegen aanliggen , dat de hoog opge- Hoemen

hoopte Bultfak ofBank-peuluwe tegens de zijde der Вот: quam , en het Bo- ÊÊËËJÂ'

ven-lijf na de zijde van de Tafel daar op verheven lag , ende Handen en Ar— 10mg.

men eenigfinds daar boven vry waaren, tot het nemen van Spijfe en Drank. In

hoedanigen maniere dan ook de Gallen , wanneer de eerfte graagheid van ’t

Eten een weinig geileuit was ‚ ofdatfe шеей verzadigd waren , iig een weinig

gemakkelijker met den Elleboog op het Peuluw- kuilen nederleiden , en

met malkanderen fpraken; en onder dies ook van deNa-gerigten peufelden,

of malkander een Beker tot vrolijkheid toedronken. Gelijkmen diergelijke

wijfe van doen in verfcheide oude Steenen uitgehouwen , by de Aal-oud

heid beminnaars bewaard vind; en die de gemelde Schrijvers tot betoogin

van defe Eet-wijle, in haare Boeken ook niet vergeten hebben by te bren

gen 5 alhoewel d’oorfpronkelijke felfs , door den tijd , en noch veel meer door

het dikmaal en on—agtfaam nabootfen , niet weinig van hare oude fraai—igheid

fchijnen verlooren te hebben. En op dat niemand van ons en denke , datwe te

karig zijn geweefl: , om defe dingen door een Vertoogfchcts uit de Oudheid

te beveiligen 5 fiet dat, wy willen hier niet foo feer d’afbeelding van een

oude en half—verminkte Steen by—brengen 5 maar uw veel liever de Eet—

wijfe op dufdanige Tafel—beddekens na de Oudheid ,_ op eene veel Staa

telijker wijfe vertoonen; namelijk hoedanig den grooten Schilder-meeiler

Nikolaas Pouflijn ‚ na-volgens het aanbrengen der gefeide Gedenk #Ree

nen , niet on-aangenaam ontworpen heeft. Als den welken daarin toege- Sictdc

leid heeft, om de Zalving van jefus Voeten , volgens ’t verhaal van Lu- EYKT”

cas , kap. 7: 36-38. beterdan andere groote Meel’ters voor hem , te verbeel‘ fel—beâdcn

den5alhoewel hy mogelijk gemii’t heeft met defe Vrouwe knielende te vertoo- ffЁ?"
nen , daar de Heilige Lucas fegd , datfefiond аде?aanÎefm Voeten ‚ vers 38. gaande _

’t Geen wy wel verbeterd hebben , gelijk het Print-Tafereel aan d’ander zijde

vertoond 5 doch het gene egter in een kleine omílandigheid , onfe naauwkeu— w

righeid niet heel voldoet,maar uit de Text feer ligt kan verbeterd wordenîten

zy dan dat ymand , hetЛаст agter aanyefm Voeten ‚ alleen op de plaatfe daar

defe Vrouwe haar begafom fijne Voeten te zalven, en niet opde eigentlijke

{land derfelve Vrouwe , fou willen gepall hebben. Anderfinds agten wy,

dat
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Nut van

dit Print—

Tafcrecl.

Luc. 7:

37.8сс.

Dat de

Eet-kamers

ook na de

veelheid

der Tafel

Bcdden zijn

‘ genoemd

geworden.

Dc plaacl'e

Marc. 14.

vers 15 . ligt

aan gcbtagt

dat hier door ook leer wel [al verklaard zijn , hoedanig dele Vrouwe dc

Voeten van Jefus , agter hem llaande , heeft konnen zalven 5 en darle dit

waarlijk alfoo niet en had konnen doen, by-aldien Jefus nefl‘ens andere Gallen,’

Volgens d’hedendaagle wij le, aan de Tafel gezeten hadde: want dan hadfe niet

a ter jelus konnenllaan, maar voorjefus , en lelfs op Knyen en Ellebogen

onder de Tafel moeten kruipen, om hem de Voeten met Traanen te waf

fen , te kullen en te Zalven , en met haar Hoofd—hairen af—te-droogen , Sec.

Invoegen datwe dan hier de Schilder—konll niet onbetamelijk lchíjnen te baa

к: genomen te hebben ‚ als die ons niet alleen tamelijk Schrlderkundig in dit

Tafereel vertoond , hoedanig de Lig-Beddekens der Ouden waren5 maar ook

hoedanigmen de Heilige Hillorie van den Euangelill Lucas verllaan moet,

wanneer hy fegd 5 hndefiet een Vrouwe in de Stadt, ‘welke een Sanda—

‚те was, ‘veîjiaande dat b] in de: Pharz’zeen Huis aanzet, bragt een

Aloha/fera Нише met Solve: endeflaande ayer/¿joe Voeten , weenende ,

[vegen f] fijne Voeten nat te maaken met emanen, ende droogdefe af met

het flair 'van haar hoofd, ende lenflefg'ne Wonen en zelfde/e met Zal’ve. ‚

En niet tegenllaande wy hier vooren hebben getoond, dat dele zalving

onderleheiden is van die , welke Mattheus , Marcus enjohannes verhaalen ,

twee dagen voorjefus Lijden gefchied te zijn , in ’t Huis van Simon den Me

-laatfehen : fooy werden nochtans beide die Hillorien , niet onvoeglaam door

ons Print—Tafereel opgehelderd 5 gelijkwe dat aanllonds van wat nader by be

lien lullen. Maar gelijkwe geleid hebben , dat de Eet-kamers na de leerge—

woone Drie-Beddekenr, TRICLINIA by ‚de Romeinen genoemd wierden 5

loo heefrmender nochtans ook gehad die TETRACLINIA , dat is , ‘van Vier

Bedden, en PENTACLIN IA, ‘van VĳfBedden, en HEXACLIN IA, van Se: Bed.

den , genoemd zijn. Ten zy dan mogelijk datmen dit veel eer op de hoegroot.

heid der Lig-bedden felfs , ten aanfien van het getal der Perfoonen die daar op

aanliggen konden , te pallen heeft 5 als op de plaats of Eet-zaal , daar drie of

vier ofmeer van dele Lig-banken llonden. Doch het zy hoemen ’t ook neemd,

wy fien dat het alleen maarop een gillinge lleund , dit ofhet laatlle Avond

maal vanjelus , juill met drie Lig-bedden te bepaalen 5 gelijkwe hier na in het

houden van jefus Paafch-maal breeder lullen gedenken. ’t Gene mede de

reden is , waarom wy alleen op geen lekerder grond-lleun , een andere Та

fel-lchikking in onfe Printvcrbeelding nagevolgd hebben ; want fchoon

wy daar toe al een andere verkiefing , namelijk van vier of van vijf Ta—

fel-Bedden genomen hadden , defelve onfekerheid fou’er plaatle gevonden

hebben. En om dat het de gewoonte der Ouden was, de Eet—Tafels voor

het aankomen der Gallen , toe te rigten of te Dekken gelijk wy lpreken 5

alloo fchikten fy ook de veelheid en hoegrootheid der Lig-Bedden na het

getal der gener die tot de Maaltijd aanliggen fouden . even gelijk wy gewoon

zijn , Stoelen en Banken en Zitte-kullens , en alles te fetten en te leggen na het

getal der gener die Eten lullen; ’Waarom jelus ook op de Voorbereiding

van het Palcha , aan fijne Difeípclen leide, dat fy henen gaande , totful/z—eenen,

fouden vinden ofaangewefen fouden worden 5 Een toegeru/ie Upper—Zaak ,

dat is, gelijk’er ook eigentlijk llaat, een Geflìreide Zdole; om darmen by d’Ou‘

de gewoon was tegen de Maaltijd , niet alleen de Spijs-Tafel , maar ook de

Lig—Bedde/eens teĳreiden ; namelijk te letten ‚ en te fchikken na het getal der

genoode Gallen , en de Bultfakken en Borll - peuluwen op te fehudden ,

en fraai en gemakkelijk te leggen; ja die ook fomtijds by de aanfienelijke .

Luiden , met Kleeden noch overl'preid wierden. Invoegen dat het een Eerbe

wijs en groots aanfien voor de Gallen gal", diemen hen door defe toellel be—

wees. b‘oo datfe fehijnen te millen , die in de gemelde plaatfe voor een
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Toegernft'e Eet-Zazzle, een Cierlijk gevloerde, of Geplafueide Vloer willen

verltaan hebben. Wanneermen dan ор defe Beddekens 1`ou gaan aanliggen en

Maaltijd houden , was het de gewoonte , darmen voor~af de Schoen-zoo- vïr'hmcî"

len ontbond , en van de Voeten af-dede 5 op datmen met defelve de fprei- aanliggen,

kleeden , noch de Beddekens, noch ook de mede Gallen , die neffens en “тю?“

deun by den anderen aanlagen , niet bekladden noch vuil maaken foude: ЁЁЁЁЁ“

fulks datfe шеей gewoon waaren , met de bloote Voeten aan de Tafel te

liggen. “Таз: uit wederom openbaar word, hoedanigen bequamen gele

gentheid fulks aan beide Vrouwen verfchaft heeft, omjefus aan de Tafel

liggende, de Voeten te waffen en te zalven , {laande agter hem 5 gelijk

wy gefien hebben. En 'by-aldien yts in het verhaal der liuangelifche Hi- Вспегап;

{torie daar ontrent mogte duifter fchijnen , ofte dat onfe verklaaring daar in te dcrfmôal

kort gefchoten is; foo agten wy nochtans dat onfe Printverbeelding, de igoîgfcciilrs

_faak _genoegfaam klaar heeft afgefchilderd , wanneermen die met aandagt дышиш

door wandeld. d’Aanfienelijke Gallen en Heeren , waaren ook gewoon voor gc.

het aanliggen , door de gemeene Huis-knegten des Waards , daar de Maal

tijd gehouden wierd 5 ofte ook wel van haare eigen Volg-jongens offlaven ,

hunne Schoen-zoolen te laaten af-binden 5 diefe dan moellen bewaaren en

reinigen , en na de Maaltijd defelve wederom aan haare Heeren brengen , en

aanbinden. ,Hoedanigen gewoonte , Fulvius Urlinus door een Oudelleen ,

bewaard in den Hof van den Kardinaal MoNTALTi , tot een aanhangfel

yan Ciaconius Boek, en klaar bewijs van defe faak, heeft bygebragt: ge- Нем"!

lijk’er mede geen_ruim bewijs van oude Schrijvers en Digters en ontbreekt , dat

fulks beveiligd. Onder ’t welk mede feer aardig is , het gene Martialis fegd , "e" Wim*

fchimpende op eenen Cotta, namelijk dat hy eindelijk begon Barrevoets na lââllilclds

de Gait-maalen te gaan , om dat lijn nalaatigenjongen , fijn Schoen-zoolen , ”01210!!

dien hy bewaaren moelle, hadde laaten llelen5 en deswegen verhoeden

wilde , dat hem fulken verlies niet meer aantreffen mogte. Doch waartoe kmßœnge'

_defe dingen uit andere beveiligd , daarwe fulks ook in d’t£uangelifche Hilto- dan’

rien vinden? want alsjohannes fegd , Dat la] niet waardig wat, от neder.
[fuk/tende, _'ïefm' Schoen-riemen te ontbinden; foo liet hy daar geheel-en-al Mm' nl"

op de feer geringe dienlt , die de Slaven en volg-jongens haare Heeren aan de

Maaltijden en elders gewoon waaren te doen. Waarom het dan ook niemand

voor een misítandin ons Print-Tafereel agten moet,dat nergens geen Schoen

zoolen aangewefen zijn: alhoewel het ligt te denken is , dat iommige van

minder vermogen , dan Heeren die Knegten hielden , hunne Schoenen voor

_het aanliggen lelfs afdoende , defelve geduurende de Maaltijd , Onder de Lig

Abedden lieten ltaan. Еп nadien wy tot defe gewoonte van Tafd-houden en

het voorval der Zalvinge , noodfaakelijk aan het Voet~waffen moeten geden

ken, foo en willenwe ook niet af-laaten , yts van het felve tot den draad таит

van onfe reden in te lalfen 5 dewijl defc Ceremonie feer dikmaal voor het vcâäiiîcîmc

Aanliggen tot de Maaltijd, Еег en Liefdens-halve plagte te gefchieden: hmm? d“

en dat mogelijkook wel , zittende reeds op de Voet-einden der Bedden. Ge- Mmmm'

lijk Jefus felfs ook fijne Difcipelen de Voeten gewaffen heeft, tot bewijs jcfughgcfi

van nederige gedienlligheid; en dat terwijle'fy met hem op de verhaalde 1

wijfe aan de Tafel aangelegen waren , gaande van den eenen totden anderen  Voet?" gc

gelijk klaar genoeg uit de huangelifche Hiftorie af te nemen is , joh. 1 4., 5,. filigfcnnoch

Luc. 7: 38. En gefchiede dele Wallinge ook dikmaal, en mogelijk wel “mkh

шеей: , om datfe de Voeten , die ligtelijk van ’t Profen d’aanlading des fweets fcnagm 

bekrofen en onrein waaren geworden, wilden reinigen om nieton-aan e’.

naam noch walgelijk voor malkander te fchijnen 5 dewijl {у аап de Мая];

tijden, шеей bloot gefienwierden. Tot hoedanigen bevuiling der Voeten ,

Zzz d.s
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de uitgefnede Schoenen en Voet-zoolen , die alleen met Banden of Rie-Ã

джаз?“ men valt-gebonden wierden , meer gelegentheid gaven, dan wel aan оп

ттпид“ fe Voeten , die met KouíTen en digte Schoenen gedekt en overkleed zijn

de, ook aan de Maaltijd gedekt blijven. Van welke dragt en maakfel der

nud тиф Аа1_0иде Schoenen of Voet—zoolen, het ons nuook lull een weing voor-af

te fpreken; om daar op , de teil: van de Burgerlijke Ceremonie derjoodfchc

1 Voet-waflinge , niet onvoegfaam aan te laíTen. Dat dan het gebruik der Schoc.

gîîiùi‘cäc: nen al feer Oud is, fulks wijfen ons de Bybelfche Hiílorien genoegfaam

Иным" аап: En heeft felfs Abraham fijne fpreuke Genefis 14.: 23. daar van ont- `

ЁЁЁЁЪП' leend , wanneer hy fegd 5 Soo ik van eenen draad tot een Schoen-riem toe , )te

f‘î‘îwudís‘ neme dat uwe is, ó‘o. En Mofes hadde ook Schoenen aan de Voeten, als

Godt tot hem {рык uit den brandenden Braam-bofch, Exod. 3: 5. feggen—

de5 Trekt nwe Schoenen uit van uwe Voeten, ‘want de plaag/è daar ¿y

op Лад! , is Heilszand. Gelijk foo ook aan de lfraeliten belalt wierd, allle

uit Egipten gingen; datfe het Paafch-lam , met Schoenen aan de Voeten,

fouden Eten , Exod. 12: l I. Doch of de Schoenen wel van foo Ouden ge

bruik zijn, dat Godt juiít daar van den eerílen Werk—meel’ter fou geweeíl

zijn, ter tijd dat hy Adam en Eva ‚lRokken van Vellen, in het Paradijs

aanpalle 5 en datfe van die tot alle menfchendoorgebroken zijn, gelijk Baldui—

Wie den nus meend5 fulks fchijnd veel eer voor een fchrandere bedenking van dien

mm" ш- Man, als voor een fekere waarheid te moeten gehouden worden 5 nadien

2312336“, daar heden noch í‘ommige Volken gevonden werden, die , íchoonfe het

humm Lichaam tegen koude en hitte met Kleederen gedofi hebben, nochtans

" {onder Schoenen aan de Voeten gaan 5 alhoewelmen van wegen денет поод

fakelij kheid, feet waarfchijnelijk te befluiten heeft,dat de eerí’te menfchen,ge—

lijk de Kleederen,ook alfoo de Schoenen niet lang ontbroken hebben:ten min

fien zijn defelve al van feer Oude—tijden by de Hebreen in gemeen gebruik ge

твей; gelijk fulks klaar genoeg beveiligd werd uit veele van hare Zeden. Dus

Nader bc- plagtenfe in haare Onderhandelingen en Verbinteniífen, de Schoenen uit

Ïiiôväî’äd te trekken : en den Man welke de Weduwe van lijnen af-lijvigen Broeder niet

а; SÎhÀÏ. trouwen wilde, wierd van haarde Schoen uitgetrokken , Deut. 25:9. Hoeda.

mi» nige gebruiken , onder dit Volk geen plaatfe hadden konnen hebben , by-al..

dien 1‘ in ’t algemeen niet Gefchoend gegaan hadden. Siet , behalven d’aange

toge íjbreekwijfen, na,]ofua 5: 15. Ezech. 16: 10.]ef. 11:15. en kap. zo.

vers 2, 3, 4.. 2 Кюп.28: 15. en in ’t Nieuwe Teílament, Luc. 15: 22.

Marc. 6: 9. En alhoewel het in de Heilige Boeken niet alte-klaar is , uit

wat [toffe de Schoenen van Ouds by de Hebreen gemaakt waaren , noch

ook niet wat Fatfoen die eigentlijk hadden; foo meenen egter d’Oudheid

onderfoekers , datmen waaríchijnelijk gillen mag , datfe als hedendaags , uit

„ЁЖ? Vellen of Leder gemaakt zijn geweell5 niet alleen om dat fulks daartoe

„dijk van wel alderbequaamíle is, maar ook om dat foo wel de Oude Hebreen , als

чайки де Grieken en Romeinen , de Vellen eerílmaal tot Kleedingen hebben ge—

Lcdcrge‘ bruikt. By Ezechiel kap. 16: Io. word gelefen: IkBefoboeideumet Ваш.

maak" Vellen : dat eenige op Cierlijke gekleurde Schoenen willen gepal’t hebben.

огас L@ Nu gelijk den Hebreen verbodenwas eenig‘dood Aas aan-te-raaken 5 en dat

der-bmi- egter de Velleplooters of Lèertouwers veelfinds daar mede moeiten befig

zijn 5 foo meendmen dat defelve ook шеей gewoon waaren , van andere men‘

00k ge- fchen afgefcheiden , en aanhet Water tewoonen 5 daarfe haar dan niet alleen

“ feer gereed waffen en en reinigen konden _, maar ook andere minder ge

?,fwoond legentheid gaven om befmet of ontreinigd te worden. Waarom mogelijk

hebben’ ook van Simon den L‘eer-bereider gefeid word , dat hy fijn Huis na-by

de Zee hadde , Aítor. 10:6. Van het maakfel ofVormderoude Hebreeuwi'c

of
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of Ioodfche Schoenen , vindmen onfes wetens in de Heilige Schriftuur ‘ В‘Оидо

geen gewag altoos‘, en fy hebben ook in hare Taal maar een woord daarfe de—

felve mede noemen , fonder van het Fatfoen ~yts daar by te voegen. Dus

meendmen uit veele blij ken der Oudheid, en fpreekwijfen der Heilige Schrift,

НсЬгссп

icbhcn

geen over

dekte

dat het gemecnlijk alleen platte Zoolen zijn geweel’t , die de plante der Schoene“,

maar alleen

Voeten van onderen bedekten 5 де Boven-voet ongedekt blijvende, ten 2001€" оп

` ' г d d v -

zy alleen met de Bind-fnoeren of Riemen, met welke dele Loolen aan de „ffl riet“

Voeten vaíl gebonden wierden. Hoedanige wy in defe volgende Printver- Ëicrä‘m 0F

beelding eenige hebben afgefchetíl 5 als te íien is ontrent de Letteren A. B. en ¿lfm

mogelijk andere. Waar van de algemeene maniere van aan-doen,ligtelijk door der voci

hét aanbinden van onfe Schaatien, hier onder aan met Z. emerkt, niet "пасы”

onvoegfaam kan verklaard worden. Van welk aanbinden , defe Voet-zoo

len by de Grieken , 00k alleen Onderbindfil: genoemd zijn. Doch by de Ro

meinen fchijnd CALCEUS , een Schoen ‚van CALCIBU s , de Hielen geheeten,

om datfe alleen het onderi’te van de Voet bedekten. Waarom dan ook mo e.

lijk de Hebreen dufdanige Zoolen alleen 5y; dat is een Band, genoemd hebben.

Welkebenaming naderhand ook aan de holle Schoenenmamelijk die de gant

fche Voet bedekken , behouden is. En dat де Voeten by de meeíle met de

gefeide Zooltjes, alleen van onderen bedekt waren,fulks kanmen duidelijk ge.

noeg afnemen uit de gewoonte der Ouden 5 die , gelijkwe terí’tond feiden , de

reifende Gallen eer fy ter Tafel gingen Aanliggen om te Eten, de Voeten met

den.

Dc Voet

fris-water wallen : hoedanig al ten tijde van Abraham in gebruik was , Gene— gig“:

üS I 8: 4“ еп kap- 19: 2. alwaar mogelijk het n00digen tot het leunen ofruflen „podran

onder еепеп Воот; ook op de maniere van het eeríle gebruik van neder— M“

liggende op het Gras te Eten, fchemeragtig fou konnen gepaíl worden. Schoen

Ook ten tijde van Chriflus, Luc. 7: 4.4.. en hadde Simon, de Рант vanjefm i‘ïâiiïi‘gocrii

geen water gegeven ; namelijk wanneerhy als een genood Vriend by hem deaanlig

ingekomen was, om ter Maaltijd op de Bank—peuluwen te gaan aanlig- ЕЩЁ“? ¿c

gen. ’t Gene by de Hebreen van geen andere_reden fchijnd te moeten afgeleid Maaltijden’

worden , dan van defe aangebonde Voet-Zoolen: want het overige der Voe—

ten , tufl‘chen en bezijden de Zool-riemen ofBind—{noeren bloot zijnde , kon

het niet anders gefchieden , ofde felve wierden ligtelijk van het {tofen {lraat- ’

{lijk vervuild: welke dan af te waffen , by hun de eeríle Eer en Dienll

pligt was: en ook in veele gevallen noodig was, om in het aanliggen op

de Tafel Bank-peuluwen , defelve , ofde naait-aanliggende Gallen , niet te

bekladden , gelijkwe boven gefeid hebben. En alhoewel fommige defe Voet

zoolen niet algemeen by de oude Hebreen ílellen , maar meenen dat de groote

Heeren, en de Jonk-vrouwen en Staatjuŕl`ers , Roode Schaarlake- Verwe

Schoenen gedragen hebben; (mogelijk die wy Broosjes ofScheen-Laarsjes

[ouden noemen 5) hoedanige men grootdeels voor holle ofgeheele Schoenen Roo‘le

of liever voor halve Laarjes moet nemen ; overmids het rood Koleur aan de Bind-lzeelcn

Z001en alleen, niets en [oude te beduiden gehad hebben. ’t Geen d’Heer Ч“"'"“°°‘
_ Schoenen

Heynfius , daarom ook meend feer wel te verklaren , ‚als hy fCld; dat het genomen.

Rood Koleur der Schoenen,alleen op de Ledere Riemen ofBanden der Zoo—

len moet gepaft worden: met hoedanige Riemen dejoden hunne Voet-zoo—

len , om het Ünder-Scheen—been , ofBoven-voet gewoon waaren valt te bin

den. Waar van wy hier een goed aantal verfcheide Modellen uit de Oud.

heid by-brengen , befiet C. D. E. tot О. met andere die eenvoudiger in en

fe Print-verbeelding , ontrent P. Qözc. gefien worden. NVant wy meenen,

dat’er ook verfcheide van feet geringe manieren onder ’t gemeene Volk ge

dragen zijn; gelijkwe ligtelijk eenige door het Vall-binden van onfe Ys

fchaatfen konnen verklaarcn: hebbende agter een HieLband , en Vooren

Zzz zA een
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een dobbel Snoer, dat wederzijds na agteren door den Hiel-ba-nd door.

geítoken ‚ ор de wrigt der Voor-voet toegeltrikt wierd : vergelijkt A. B. Z.

als mede een aardige foort van een Schoen van laater tijd by R. Hoedanig

een na-aping, men hier te Lande Bra/yes pleeg te noemen 5 en veel van

het vaarend Volk gedragen wierd. Doch gevoelen fommige Geleerde, dat

alhoewel het Volk ifraels ‚ eerll alleen vanl defe SANDALIA of Voet-Zoolen

gedragen hebben5 fy egter metter tijd ook holle Schoenen, dat is mo

gelijk een foort van Ledere Sokken , (hoedanig men lig hier by S. T. V. X.

eeniglinds fou konnen verbeelden) hebben beginnen te dragen. Datfe nu ook

verder dufdanige Voet -zoolen , met Banden of Riemen Vall: gebonden

schorn- hebben , fulks toonen ons verfcheide plaatfen der Heilige Schrift: befiet

âîäìgìïn Genelis t4.: 23. En Marc. 1:7. getuigd `johannes de Dooper , dat hy niet

ruige- waardig was , от Э’фи Schoen-riemen te ontbinden. En Aétor. 12: 8. fegd

mm' een Engel tot_Petrus5 Отдам! uw, en Bind nwe Schoen-Zoolen aan. 11n

Virgin-us foo fegd Virgilius ook onder de Romeinfche Schrijvers, van Evander;

vmßoek d’0nde Man Bind/@n Tyrenz'fehe Zaalen aan , effe. Hoedanige Riemenof

"“"E““s‘ Banden, de Hebreen van ’t Omlnnden' noemen 5 gelijk het de Lxx Over.

fetters ook van het In of Omwentelen der Banden of Riemen , feer fraai

hebben overgefet5 namelijkom dat de Zool-banden op veel en verfcheide wij..

fen ‚ aande Voeten omgewonden en als gevlogten wierden. Gelijk, fulks mede

uit veele oude Pronk-beelden en Penningen openbaar is 5 waar van wy in onfe

Printverbeeldingel , de opmerkelijkite konnen lien. En gelijk defe Zoolen uit

Leder waaren gemaakt , alfoo waaren ook meelldeels de gemeene Rie

men of Banden 5 waarom de Talmudilten de Schoen-riem ‚ nieton-eigen ,

een Schoen-leder noemen. Verbeeld u hier alleen de gemeene foort , in

ons Tafereel A. D. Е. F. Р. van de гей fullenweterltond (preken. Die y

mand by de Hebreen in geval van Dienßlhbewijling , de Schoen uit-deed.l

ofte ontbond of'aantrok ‚ deed hem het geringlte -en ílegtlle Dienit-werk,

dat een Dienûknegt of{laafaan fijnen Heer diehem gekogt hadde , bewij-fe-n

kon. Gelijkwe fulks alreede ook van de Romeinen -hebben aangeteekend.

Waar op dan ook Johannes de Dooper geflien heeft in de {traks aangetoogc

plaiizttfe.A Gelijk het ook foo diend opgenomen te worden , Wanneer de Ze

De plaarfcn gen-pralenden David over de Edomiten 'fegd 5 Op Edomfàlikrnjn Sehnen

$38213 'werpen , Pfal.>6o:10.en 108: 10. datlis tot eeniflaave df-Dienltk'negt maken;

van Danie' gelijk de Knegten de Schoenen vanhaa're lHeeren-clilemaal on-ge'agtïtoege

ЖДЁТ lmeten wierden , om d-ie te kuiíïen en agrer-na'te dragen 5 die aan-te-trekken

biagi. -en uit-te-doen ‚ ofte te bewaaren allie aan de Maaltijdwaaren ‚бес. Alhoe-`

wel’er ook Jgeen andere ontbreken, die defe -plaatfe uitleggen 5 дуг! de

Edomiten onder туш Voeten doen lzggen, ofte l/ertreden. Maar gelijkier

¿groot verfchil onder d*Uitleggers deler woordenis 5 »alfooLbehaagd onsook

'niemand minder dan P. Dathenus , om datïhy defelvereden op beide plaat

{en in fijn Zing-»Pfalmen , dusongelukkig gerijmdheeft5 Edam ngt нём:

fijn Vol/e koen, niet-beter dan myn отв-тат. ’t WelkTeer'belachelijkis.

Voorts konnen wy-uit alle defe verfeheidef'manieren van' Sehoen-ibindfelenfeer

ligt afnemen 5 dat niet ftegenllaande de'Schoen en Voet-zoolende alder-on

«reinfle bedekfelen der Voeten zijn , âfy1nochtansin dertele tijden , opAverfehei

de wijfe, niet fonder pragttenuitbundige'overdadigheid, ’voornamelijkvan

de Vroliwenien drileerfige -Maagdenwgedragen zijn: Hoedanigenhoovaar

die, de Propheet te lijnen tijde ichijndte beltraffen, Jef. 3: V18. Men vind

verder van de Geleerde Mannen , nog verfcheide dingen aangemerkt, rakende

fekere manieren en fpreekwijfen der Hebreen 5 waar'medefvan de Schoenen

-in de IH..Schrift verfcheidentlijk gerept werd. Onder Kai=ideren\vortl’er na

gf?
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g’efpoord ; waarom Godt ontrent het Eten van het Paafch—lam , gewild heeft

dat d’llraeliten , dat [ouden doen, Gefo/ooend aan de Voeten? Exod. 12: 1 1.

Hier meend de Geleerde Bochartus , dat Godt fulks gebied, om dat de Bedenking

meelle in het warm Egipten ongefchoend gingen , felis ook daar na noch Emis,”

in Canaan als ’t haar wel ging: doch dat Вод: hier nu wilde , dat fy op ьЁЁТ›а2Ёёь. i

defe aaní‘taande fwaare Reis—togt door de Woeflijne, tegens de Bar—oorige “ЧМ" E'

Velden en ongebaande wegen , met Schoen-zoolen (ouden gewapend zi n. Ï‘cïâgnîi‘cc

Hoedanigen gebod hy ook meend , dat Godt met zegen fou agtervolgd heb- ад" de VOC'

bcn, wanneer hy haare Schoenen veertig jaaren, dat is gedurende haare m"

gantl‘che Reife, niet en heeft laaten verllijten. ’t Geen andere alleen voor

een fraaje gifiinge houden : want voor eerít foo zijnde lfraeliten in B—

gipten onder geen foo llrengen , noch ver-armden flavernie geweeít, datfe

geene Schoenen aan de Voeten [ouden gehad hebben: maar het isveel

eer te gelooven , dat Godt by ’t Eten des Baaí‘ch-lams , heeft bevoolen , de

felve gemeene of flegte Schoenen aan te doen, diefe dagelijks gewoon

waaren te dragen; ’t zy dan hoe die ook waaren. En al niet dat de о—

den naderhand, en Jefus met fijne Dilcipelen, felfs ook het Paalch-lam‚

al-Liggende aan de Tafel en met bloote Voeten gegeten hebben; foo en

moetmen fulks niet voor een tegenl’trijdigheid met d’lnítellinge houden, HerPa—

als de welke het in Egipten belafte met Schoen-zoolen aan de voeten , opge- gefällig-‘len’ ‘

fchorte Lendenen en met Staven in de handen; en met’et haai‘t , dat is , mo.- blooigm

gelijk al-fiaande te Eten , Exod. 12: II. Want men moet welaanmerken, Fi!
dat by die eerfie Infiellinge verfcheide dingen te faamen liepen , die alleendoe, niet: „9:2.

еп niet daar na onder‘lfrael plaatfe hadden : gelijk daar was het beítrij ken van тат“: .1"'

де boven-Dorpel en de zy-Poílen: het niet uitgaanpp dien nagt : de Lende— EÈÍSÊZÎ‘,‘

nen te fehorten: Wandelíìokken inde hand te hebben en diergelij ke: hoedam— dm? full“

ge Ceremonien ook nergens in de herhaaling van het Pafcha belaít worden , gâc

noch ooit onderhouden zijn: en derhalvcn verítaan wy fulks ook van de dede“

Sehoenen. Maar wat aangaat, Dat haare Schoenen in de Woe/ŕy'ne niet Hoeke":

‘ver-Oudere! en zĳn aan haaren Voet, Deut. 29: 5. fulks {chijnd foo temoe- vernam is

ten opgenomen worden i Datfe in Veertig jaren lang, geen gebrek aan gâîgjnm

Schoenen gehad hebben: dewijl het geenlinds waarfchijnelijk is, dat hun der andc‘

Oude Schoenen diefe uit Egipten mede bragten ‚ altijd duurden ,ofte datfe te

gelijk aan der Kinderen voeten gegroeid zijn: want in dufdanigen zin werdet :ma zijn.

ook gefeid; Dat fj' geenen dor/ŕ gehad heúbenfoo lange Godt haar door de

Woejŕy'ne leide, lei. 4.8: 2 1 . dammen verí'taan moet‚dat‘le geenen дот: hebben

gehad, om datGodt haar foo wel den dori): gelefi hadde— Dus hebben dan д’И

raeliten alleen Gefchoend gewoefi, omdatle feer fluks en veerdíg moeiten uit

trekken; gelijk dit gebod ook daarom, alswe feiden , alleen tot ‚dit Pa

fcha in Egipten behoorde , als een Voorbereiding tot foo grooten Reife.

De hebben uit Eerbiedigheid don Tempelook altijd {onder Schoenen

befogt: ’t geen fijn oorflprong heeft gehaald uit het bewelGods aan Mofes

en jofua gegeven , Вход. 3: 5.8сс. Ев datde Prießen en Levit‘enookhaa’ Sifrêmgfw

ren dieníl‘. en d’Oífenhanden , met bloote voeten gedaan hebben , {сыра imi“

onder allen ook daar uit be‘veíìigd te worden; dat , alhoewel ExodaS. alle brccn het

de doelen der Prieíberlij‘ke Kleedingen geboden worden «te maaken , en

met kennelijke naamen genoemd worden; van Schoenen nochtans geen ‘

‚gewag gemaakt word. Wantdat cle-Schoenen aldaar ‚indeoptel—ling, nieto»

verfiens en worden overgeflagen, fulks’í‘chijnd het voorfpel der reden, in

defe woorden met nadruk te willen waarfohouwen z‘Dn‘ nu zĳn de klee- End-18”»

4deren die (Aaron) mon/:en [Идти Ó‘c. Tot welkmen 'het Noot-wallen

by-voegen kan , wa‘nneerfe tot de Tente der Saamenko‘m‘fiefoudenna‘gaan,

_Z z z 3 l kap.
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гтоыз- kap. 30: 19, 20. De Schoenen uit—te doen en Bloot—voets-te gaan, was

ужи?“ ook eertijds by de Hebreen een teeken van Ootmoedigheid voor Godt:
»Len ¿gm waar in haar andere Volken, vry onbefonnen zijn nagewandeld. Van den

“шт?“ Koning David en andere fienwe , datfe in benaauwde tijden , ofdat het feer

flegt met de Hebreeuwfche Republijk í’tond , bloot-voets gegaan hebben:

мы? „_ gelijk te fien is, 2 Sam. 15: go. als mede Jef. zo: 2. Gelijk mede in het

"m cmg berooven der Gevangene, niet alleen de Kleederen , maar ook de Schoe—

Оси-шт nen afgeplunderd wierden , 2 Kron. 28: 15. En hoedanig de Wet beval aan

een gettorven Mans onwilligen Broeder te doen , hebben wy boven uit Deur.

DeHe- 25: 5, 6. genoeg aangewefen. Dat nu verder ook de Krijgsluiden by de

Hebreen , Schoenen gedragen hebben, fulks kanmen uit 1 Kon. 2:5.ge

mina: noegfaam afiiemen. (J‘elijk het mede van de Romeinfche Soldaten open

ÍÊIIËÏQ baar genoeg is’,uit alle de fraaií’re Latijnfche Schrijvers. Vande Schoenen der

glrchomd Romeinfche Keifers , vindmen aangeteekend 5 datfe die veelfinds van Rood

веже“- Ко1еиг gedragen hebben: hoedanige volgens Dio en Caflìodorus , ook by

Roodc de Albaners gemeen waaren. Gelijkíy mede getuigen , dat de minder Raads

5с1юепсп heeren en den aanfienlijken Adel , fwarte Schoenen droegen : doch die tot de

' waardigheid van den Wagen-zetel verheven wierden, hadden ook Roode

Schoenen aan de voeten. Ook fpreekt Corrippus van Roode Riem-ban

denkens , waar mede de Koningen haare Onder-beenen Cierlijk omfwagtel

den : doch de Keifers droegen veelfinds een foort van halve Laarsjes, die by na

l _ op de wijs der Turken , halverweegs de Beenen quamen. Van welke dragt

fommige meenen , dat de Keifer GERMAN IC Us, van fijnjonkheid afden By

cus waar naam van CALIсны , als ofmen Laarfemanneĳe ofLaarjèlaary'e feide , be

ïëcîäí’â‘uá houden heeft: hoedanigen naam hem van de Soldaten , die hem met duf

danige Hoosjes, wanneer hy noch een Kind was, in ’t Leger fagen, ge—

geven wierd. ’t Gene egter den Heer Pafl‘enrode in fijn Aal-oude Krijgs-~

handel der Grieken en Romeinen , fchijnd te mishaagen: wanneer hy fegd,

datmen ’t van de Militaire Schoenen moet afhaalen, die met Nagels beflagen,

en daar door onderfcheiden waarom van de gene diemen in de Steden droeg.

’t Gene andere uit Tacitus op de Riem-bandjes of Snoeren pafl’en; waar:

mede defelve Germanicus noch eenjongen zijnde, fijn Krijgsmans Schoen

zoolen , om de Voet en Onder—beenen aangebonden droeg; foo datfe by-na

het Fatfoen van halve Laarsjes hadden : fiet’er mogelijk een fweemfeltje

van in onfe Vertoog-fchets ontrent L. en W. Doch dat dufdanigen foon:

van halve Laarsjes, diemen anders ook gewoon is, Broaĳ'es te noemen,

veelfinds de dragt van aanfienelijke Vrouwen en Maagden plagt te wefen,

fulks foumen uit de gedagtenis fommiger oude Pronk-beelden mogen beflui

ten: onder welke ‚ons Diana’en andere uit de vergode Vrouwfchap , met

feer aardig gefirikte Laarsjes en Rijg—zooltjes voorkomen. En waaren defe

Nader be- Keiferlijke Hoofen, veelfinds van valt en digt Leer, en te mets met andere Prof

ЁЁШДЁ overkleed; en foodanig met ruiten en hoeken uitgefneden, datfe niet al.

Ааьонас 1ееп doorlugtig , maar als van door , enover malkanderen gefwagtelde Rie—

Ëîïlîtctlllî- men , foodanig van de voeten opwaerds na de Beenen , aangebonden wa.

n ’ ren 5 fiet onfe Printverbeeldinge ontrent W. Doch de gemeene Soldaten had

den felden de Riemskens meer dan op de voeten. En gelijk de flegte Soldaten

Darhcr alleen Mz'lites Сайга“ Ьу de Romeinen genoemd wierden van de Mili

XËÎ‘ÎCÎA' taire Schoenen dieie droegen; foo meenen ook fommíge Taalkundigers ,

Von-zoo! en met defelve ook den gemelden Pafl‘enrode , datfe miITen welke het woord

È‘Zlï‘t‘j‘ĳ‘jf‘c'm CALIGA door een Kou: of Нов: verklaaren 5 en derhalven datfe beter

Huorof doen, die het voor een Voet—Zaal nemen; gelijk het Nigronius ook alfoo

IQ“ b" uitleid , als hy fegd; Dat deMz'lì’taz‘re CALI GA , een Voet-Zдо] isfonder dek.

icekend.

ff ‚
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fil ‚ 'voor de Voet ofender-«Ye-bene ‚ maar alleen met Riem/zen: aan de Voetcge

úonden ‚' en met fueele тге Nagelzje: ty” Taatjèn , шт onderen inge/lagen.

Soo dntfe op de hoofden der Nagelen gingen: befiet d’afbeelding met de

Letter Y. aangewefen. En hier in worden wy ook noch van Nigronius uit

Hieronymus onderlteund , feggende 5 dat de Apofielen geen CALIGAS ,

(Schoenen) aan de Voeten hadden: want foo hy door CALIGAS, Киша:

of Laarfe‘n verí’taan hadde, hy fou niet geleid hebben, flan de Voeten;

maar aan de Beenen. Hier-.en-boven worden wy van de Taal—vitters ook

geleerd, dat Сыны alloo genoemd is geworden, van het Binden der „ЁЖ?

Voet—zoolen ; ’t geen dan foo veel fou wefen als ofmen feide , CALCILI- {oogc

ел , De Band ‘van de Voet-Zoolen. Want even gelijk CALX, dar is , De "шт"

Zaole ‘van de rvoet , genoemd is van CALCANno , dat is , van Trappen ,‘ en

wederom CALCEUS , de Sehnen, van Сцен ‚ 'de Voet-Zoole ,‘ alfoo en

kan de Canon geen dekfel voor de Beenen geweeflî zijn ; maar alleen

feker flag van Zoolen of Schoenen, die het onderí‘tc van de Voet-planten

’ befchermden. De Romeinfche Soldaten droegen ook verfcheide Schoenen,

en d’een ‘was fomtijds beter en met meer riemen gebonden dan d’andete : alle

{во overvloedig in onfe Vertoog-fchets aangewelen , dat’er onfes agtens , we

gen derfelver verfcheidentheid , geen nader verklaaringeover van nooden

1s. En hoedanige Schoenen ook in plaats van Nagel-hoofden , met fcher’

ре _Ifere of Kòopere _Pinnen , van onderbeflagen , en als een Sang met ron.

de Tanden waren, fulks {ietmen in d’afbee1dingontrent N. duidelijk genoeg. ‚

Ja )ultimas getuigd , dat in ’t Leger van Antiochus , foo veel Goud en Silver

was , dat de gemeene Soldaten haare Schoenen daar mede ¿beiloegen En.

alhoewel het ook waarfchijnelijk genoeg is, dat шеей ‚alle menfchen `fno

van hooge als van lange Praat 3 jaook felfsde ilegte Boeren ‚eenig {lag vande

fe Schoen-zoolen gedragen hebben; foo blijkt het nochtans nergens, ‚dat

ymand anders dan mogelijk de Soldaten , dufdanig vernagelde Schoenen

gedragen hebben : en foo zijn mogelijk defe Schoenen daar van na de Solda

ten diefe droegen , .ofde Soldaten na de Schoenen genoemd з gelijkwe boven.

feiden. Wat de гей onfer Modellen belangd , defelve behooren niet alleenmt:

vervullinge der ledige plaats , maar ook tot een laater tijd : hoedanige eenige

voor Pauífelijke Pantoffelen hebben aangebragt, als X.B’B. Gelijk mede

CC. een Uitheemfedragt , enD D. de Voet-klompen der ankfe Vrouwen

aanduid : alleen blijft nochde gevlogtene Schoen A A. opmerkelijkby forumi

ge gehouden , van wegen haarAal-oude vindinge э zijndeque wijsvan een ‘

Vijgekorf gevlogten; hoedanig men ligt begrijpen `kan , ‚darmen van ge- багет .

droogd Lis , Biefen , Paards-hair en diergelijke vlegten kan : zijnde defe ma’ gc Ëîhïa.“

niere noch niet geheel buiten gebruik. Gelijkmede de Schoenmakers (ig een- nen, ef

maal met dufdanigen foort van Schoenen , ,regende Yferfmedenbehielpen , “же“

wanneer die haar overfnoeven en verwijten wilden; dat’er ‚voor het _Yfer- l

fmeden, geen Schoenmaakers waaren geweeít. Doch Adit ‚isbuiten ons be

Í’tek; en wy hebben meer dan alte lang in defe {toffe befig geweefi: dus

f_cheiden wy daar af, en teekenen-lievcr aan, het gene ons’nuterfnè , ‚van v г

de Voet—waíl'mge der Ouden ‚ in de hand gevallen is 3 ‚en w‘y‘korts’hier voo- fiÎÈ‘QÎÎr:

ren opgenomen hadden niet te fullen vergeten. Defe Voet-wafllngisvan о- gmdby ё:

‚verlang by de Hebreen en joden , endoorgaans by de meeíle Oofterfche vol— „ЕЁ?

:ken , aar de Reifigers en Wandelaars gemeenlijk bloot-beens ‚ en gelijkwe

gehoord hebben , alleen met Voet‘zoolen aan de voeten gingen , in gebruik VMI-‘wall

ветвей; en wel voornamelijk wanneer defelve ‚als‘Gaí‘ten by ymand ter ÎÄ‘ÎEÂÎÂ
Maaltijd genoodigd , ofte ter Herberge quamen: en wierdfulks niet alleen r»,viimn dc

tot verquldng der vermoeide voeten , maar ook alswe geleid hebben, ЁЖ]:

. IOC
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усат“: tot een Eer—bewíjfinge , en om' het aard-agtige Hof, dat door het fweeten

Î‘Î‘g Uml- aan defelve valt gekleefd was , met fris water af te waffen 3 en daar-en—

boven fomtijds met welriekende Olie te zalven. Hoedanigen dienílpleging

“чдз "n dan ook veelfinds van de Dienaaren des Huifes , ofte wanneermen ymand

Liga ас- groote vriendfchap en Eere bewijfen wilde, door de Vrouwen en Maag

daa‘ïw‘ den gefchiede: gelijkwe in de Zalvinge‘van Jefus hebben aangeteekend ,

worden' en aanltonds noch nader befien fullen. Dat nu de Ceremonie der Burger

Ош! ge- lijke Voet-waíling al feet Oud is, kan onder andere afgenomen worden uit

ждёт; Geneiîs_ I 8: 4.. daar Abraham aan fijn Huis—volk belafl , Dat a'ooh een weintg

finge. waters mogt gegeven worden, op dat de Mannen die hem quamen befoe—

’ ken , haare ‘voeten woĳien. Waar tegen men ook befien mag, kap. 19: 2.

daar Loth tegen de twee Engelen, die hem te Sodom in den avond be».

fogten , feid э Siet nu mĳne Heeren _, keeret doch in ten Hui/è ŕvan uwen

Knegt, en fuernagtet, en waĳet uwe voeten, (и. En defe vriendfchap‘van

Simon de Pharizeer, aan Jelus naar gelaaten , wierd hem fagtelijk verwo

ten, wanneer hy felfs misnoegd was, over de Voet-wafiinge , welke een

SondarelTe aan Jefus met haare Traanen pleegde, en daar na zalfde; feg

gende tot defen Simon 5 Jiet gy defi Vrouwe ‚P Ik ben in uw Hut”: geko—

men, water en hebt gy m] niet tot mĳne Voeten gegeven, maar a'e/e heeft.

mĳne Voeten met Traanen nat gemaakt en met het Hair haare: hoojd afge—

a'roogd. Gy en hebt en] geenen kn: gegeven ,‘ maar defie‚ lvan dat /j/ inge—

komen is, en heeft niet nagelaten mĳne 'voeten te kar/ßen . met Olie en hebt

t’ gy hoofd niet Gezaljd ,‘ maar defe heeft mĳne Voeten met Salve ge..

Веди!- zalfd, Luc. 7: 4.4-4.6. Waar uit niet duií’terlijk l‘chijnd te blijken , dat de

i"ÉÄIIÄÌËÎQ„te"Voet—waflinge, wel eene Ceremonie van vriendfchap en betooning van lief

der Vw- de was , welke veelfinds voor het Aanliggen op de Tafel-Bedden ter Maal

312% tijd, aan de Gallen geoeff‘end wierd; doch die ook te mets naar gelaten_

daan сп wierd. Gelijk ons fulks eenigfinds nader fchijnd beveiligd te worden , uit

ËÎÏĲ‘ZÎÎÀĲ de Voet—waflìnge , welkejelus felfs aan fijne Difcipelen Oeffende , namelijk

‚пище!- aan de Maaltijd des Daags voor het Pafcha , gelijkwe in ’t volgende Hoofd?

23253?“ {luk klaar genoeg fullenlien: Jefus daar toe opí’taande van de Tafel , joh.

gebod had- I 3: 5. over’ welk het niet te denken fiaat, datjefus defe Voet-wafiìnge foo kort

°° fou herdaan hebben , by-aldien fy volgens een altijd gewoone Landwijfe ,

En (um voor de Maaltijd, de Voeten Gewafien hadden. Gelijk medede Welhebbende

падет bc- Simon , waar van Lucas verhaald , foo algemeenen Ceremonie, niet en fou na»

ХЁЪЁЁ” gelaaten hebben, by—aldien defelve nooit naargelaaten en wierd; voorna

тете melijk niet een uit de Pharizeen als defe was; die doorgaans alle feer vies op de'

Igïyhä‘f‘ wafiìnge der handen en andere uiterlijke dingen waaren: ’t genejeí‘us hem

Joden ge- mogelijk daarom voor een kleene beleefdheid , met des te meerder welvoeg

'c faamheid , wilde onder de Neus vrijven. Gelijk dan ook voorder de Ceremo

nie der Joodfche Voet-wailing, van den Apofiel Paulus alleen aangemerkt

word, als een byfondere Lietde-pligt , en onderlinge veroodmoediginge,

die de Heiligen en goede vrienden malkanderen fomtijds quamen te be

wijfen: feggende van ‘de Weduwen die tot Diakonefi‘en bequaam fouden

zijn; Soa jj' der Heiligen Voeten gewaflen heeft, 1 Timoth. 5:10. Enal—

lob-11’ S- hoewel fommige uit het voorbeeld van jefus Voet-wafiinge aan fijne Di—

“ggĳcru-s l‘cipelen gepleegd , feker meenen te bewijfen , dat de Saligmaaker door fijn

доогтъ. Ехетре1 ‚ een Gebod aangaande de Voet—wafiinge fou ingelteld hebben,

dat op alle Plaatfen en Pcrfoonen en Tijden pafl'en fou, (ileunende op de

pclen gew woorden; Ik hebbe ueen Exempelgege‘ven, op dat, gelĳkerwĳs ik ugedaaiz

Еж: ЁЁЁЕ: hebbe ,gy-lieden ook doet.) foo is lulks onfes bedunkens , geenfinds klaar te be—

äatmcnin toogen. Want behalven dat Jefus defe gedaane pligt-pleging, fleîts een

xem.
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Exempel , en geenfinds een Gebod noemd д foo blijkt uit het voorval defer de Кущ

Voet-waílinge , datfe eerl’celijk van Jefus aan fijne Difcipelen geóeffend is, m’cl‘ä'lî

tot een Exemplaar blijk van fijne nedrigheid30p dat hy de Eerfugt , welke hy‚gcn.

in fijne Apoílelen te gemoet fag , betoomde: gelijk kort daar na ook twil’rin

ge onder haar wierd , wie van haar de meeí’re fcheen te zijn , Luc. 2 2: 24., 2 7. (13325@

Daar-en-boven , foo betoondejefus als de Groote Leermeefier, dat hy nefl‘ens wallen van

defe waflinge der Voeten , yts Geefielij ks wilde affchaduwen 5 namelijk de be— fcc;

neerl’riging van eenen reinen wandel , die als een vrugt van de Reinig- voornamc‘

maakinge der Sonde, haare Roepinge moelle beveiligen. Waar toe geen hgêfltxwgd

ander bewijs dan Jefus eigen woorden behoeven op ehaald. Want als Pe- ‘

trus tot hem feide 3 G)’ en juli mĳne ‘voeten nietwaflm in der Eeuwig/md:

Soo antwoorde Iefus д Indien ik uwe Voeten met en шиш, ¿y en hebtgeen

deel aan „1]. Doch Petrus feide tot hem 3 Heere niet alleen mĳne ‘voeten ‚ maar

ook de handen en het hoqfd. Jefus feide wederom; Diegewaflen i: _», en heeft

met ‘van nooden dan de Voeten te сил/[ел , maar is geheel rein, joh. 13. Несба—

vers 8-10. Te kennen gevende , dat alle die geroepen en daar toe gehei— fiïlìfdiïg‘

ligd waaren , door de Reinigmaakinge der Sonde; alleen van nooden had— Von-waf

den, waardiglijk die Roepinge en Reinigmaaking, door eenen goeden Wan

del te beleven д om alfoo haar Geloove uit hare Werken te konncn betoonen :

gelijk meermaal het gedrag , en doen en laten des Menfchen, door de (Батен—

Voeten, in de Heilige Schriften pleegd afgebeeld te worden: liet onder ande- ‚cmî‘gämg

re plaatfen Pfalm 73: 2. en l 19: 59. ’t Geen dan de Saligmaakerjefus hier “mĳnИ

heeft willen leeren , als by (еда, Die gewaflen is , en heeft met ‘van поа- “ММ"

vergeleken.

A a a a dere'
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ff- den dan de Voeten te шатия. Gelijk mede de Waflinge , welkein het Oude

Tellament , aan het Pnefierdom belaí‘t was in agt te nemen op firaffe van

de dood 5 niet anders dan een voor-affchaduwinge van defen reinen wandel ,

moet aangemerkt worden: waar van het Exod. 30: 19-21. Invoegen wy

uit dit alles te befluiten hebben , dat in_defe Ceremonie , voornamelijkop

het afgebeelde gedoeld word: want fulks geeft de Saligmaaker genoeg te

kennen , wanneer hy tegen Petrus fegd 5 Dat ik doe en weetĲ nu met,

maar gyfillt het na defiîn ‘verflaan, vers 7. Voegd’er by , dat jefus ook

kort hier op , noch een andere feldíaame verklaaringe geeft , als hy tot Ре

trus fegd 5 Gy lieden гуд Rein, doek niet alle. Daar door verílaande , al

1e, behalven judas: gelijk den Euangelifi dat terí’tond alfoo uitlegd , als

hy fluks daar by-voegd 5 Want hy we]! , 'wie hemfiìu Verraden .‘ daaromfez'de

h)’; 69’ ада niet alle Rein, vers Io, 11. vergeleken met kap. 15: 3. Dus

en moetmen dan geheel niet meenen , dat de woorden van Jefus 5 Doet

gelĳkerwy’s als ik aan ruw gedaan hebbe; noodfaakelijk op een eigen uiter.

lijk Dienfi-werk van Voet-wallen Hen; maar wel, dat hy daardoor heeft

willen leeren , malkanderen gedienílig zijn in diergeli ke pligten 5 en nietjuiít

Dard‘Aî in ’t felve dat hy gedaan hadde: hoedanige fpreekwijlen meer gevonden

d“ worden. En dat de Apoí’celen dit ook alfoo opgenomen en verllaan hebben,

hebben op- fulks fouinen daar uit mogen befluiten 5 dat het nergens en blijkt, dat fy,

3°"°‘"°"' of haare navolgers, de Voet—wafling ooit in de Gemeenten hebben geoef.

fend. ’t Geenfe nochtans waarfchijnelijk fouden gedaan hebben , by-aldien

fy het voor een Gebod van jefus hadden opgenomen. Want wat de voor.

aangehaalde plaatfe 1 Timoth. 5: 10. belangd, die liet ongetwijfeld op

de gewoonte der Joden, die fulks dikmaal, alswe firaks leiden, als een

aangename dienít en Burgerlijke Liefde-pligt , nefi‘ens meeíl‘ alle de Oofier

[che volken‚oeffenden. Dus is dan de Voet-wailing van de vroome Mannen en

Godvrugtige Vrouwen ‚in die Landen daar fulks de gewoone maniere was , en

een dienlì: van verquikking der vermoeide voeten geagt wierd 5 niet alleen

konnen gepleegd worden, tot infchikking van de gemeene Landwijfe,en

op dat lig niemand en ergerde 5 maar felis ook konnen gedaan worden, tot

een betooging van Liefde en Ootmoedigheid d’een aan d’ander. Doch geen—

finds Kerk-pligtig noch Godsdienfiigpm die tot de Gemeenten in-te—voeren;

en datjuift voor het H. Avondmaal, als fommige eertijds hier uit gantfch qua—

lijk hebben afgenomen; meenende datJefus fulks onder het Eten van’t Paal‘ch—

lam ‚ofte liever voor het Inflellen van ’t H. Avondmaal , gedaan heeft 5 ter.

wijle de Difcipclen noch op Tafel—Bedden aanlagen. W ant alhoewel uit vers

z. blijkt , dat de Maaltijd, die daar een Avondmaal ten aanfien van den tijd ge.

noemd word, doe шеей gedaan was, foo moetmen egter defelve Maaltijd , ge.

heel-en-al van die des Paafch-lams,en d’Inflzellinge des Н. Gedenk-maals,welk

ecrit den dag daar aan gehouden is, onderfeheidenĳ alswe in ’t vervolg van defe

üoffe genoegfaam fullcn fien. Gelijkwe ook in ’t volgende Hoofdltuk , yts

van de onfekerheid der tweevoudige Voet-walling op het Paafch-feefi ‚uit

Schaliger fullen aangeteekend vinden. Ook fullenwe uit vers 2 . en 1 2. genoeg

ontwaar worden , dat Jefus niet alleen wederom op fijn plaatfe ging Aanlig.

gen 5 maar ook , dat hy felfs tot de plaatfe ging , daar Petrus nefl‘ens andere

aanlag 5 en niet dat ymand van de Difcipelen totJefus quam , om gewafl'en

агат?"- te worden , gelijk de Schilders gewoon zijn , dit voorval aldus gantfch qua.

(min hé“ lijk uit te beelden. Want ‚Yefusflond op (of ging af) 'van het V‘í’vondmaal‘,

'“bâcldm en leifljne Kleederen af,‘ en nemende eenen Linnen Doek, omgorde bern/èl

’ven. Daar na goot by water in het Bekken en begon de этом de Voe—

¿c .ЁЁярЁщ ten te waflìn en af te drongen met den Linnen Doek daar mede h] onlin?
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‘was. H)’ dan quam tot Ритм, Ó‘e. Waar uit wy niet alleen fien , dat

fe doe noch aan de Tafel aanlagen , maar ook darmen doe ter tijd de ge- DM:

woonte hadde , van met volkomen Kleedinge, namelijk met de onder— НеЬгссп

Kleeden , en de boven-Kleeden , of de Mantels , aan de Maaltijden te lig- ïîfehëlfw

gen: want dat Johannes fegd , datjeí‘us fijn Kleederen afleide ,om fijne Dr- dmg of

í‘cipelen de Voeten te waffen; moet alleen van fijn Opperkleed of Mantel, 2222?“

verfiaan worden: in hoedanigen zin men dit woord ook genomen vind, Maaltijd

Matth. 5: 4.0. Luc. 6: 29. ’t Gene onfen Schilder dan ook leer wel waarge- ‚Ёж:

nomen heeft , in het Print-Tafereel der Zalvinge; en vooren ook genoeg

faam door drie Aal-oude Steenen aangewefen is , tot verklaaringe van de

fpreekwij fe , Ezech. 2 3: 4.1 . Die nu voorts alle Kerkelijke Schrijvers fou wil

len doorloopen , fou wel uit eenige blij ken fien , dat de Voet-wafllnge fom

_ tijds in de Chriílen Gemeenten gepleegd is : namelijk even als Ambrolius van

fijnen tijd te Milanen getuigd; en ook goed-gekeurd is in feker Concilie

van Toledo; daar Paus Zacharias ook lijn Zegelaan plakte. Gelijk mede

de Paufen van Roomen de gewoonte hebben , van op Witten Donderdag,

TwaalfBedelaars de voeten te waffen. Doch alle die getuigenilTen enzijn Вершин,

ons van geen algemeene verpligting; en het gemelde Concilie heeft fulks ook C“ Conci

maar alleen belafiî te doen , Na het voorbeeld des Heeren ,' en geenfinds na het

Gebod vanJefus. En ofwel de Paus Zacharias , het felve een Gebod genoemd flug “сыт .

heeft, foo heeft hy het egter aan geen tijd ofplaatfe vaft gebonden. Doch ЁЁЁЁЁЁЬ.

gelijkwe hier boven alreede aangemerkt hebben, dat Jefus met defe Voet- Ьсп fulkî

walling , neffens het voorbeeld van nedrigheid , alleen den Geeltelijken zin ЁЁ'СЁЁШ.

be-oogd heeft ; foo agten wy , dat defelve dan ook alleen in haar beteekenen. navolging

de faak, van ouds by шеей а11е Chriůenen opgenomen is. Dus fegd Ori- ïlfgcïï;

genes , Dat de Weduwen der Heiligen Voeten waj/èn , alleen uit de reden der „пугая пе

Geeflelgjke Leere. En over Rom. lo: 15. ontkend hy felve; Dateemg Bijl doen’

fchop ey” Diaken , den aankomelingen Voeten waffe. Ja het werd ook in feker

Oud Concilie verboden. En Augul’rinus en den Cardinal Hugo , fijneven Deem

foo gefind. Soo dat het niet door nalaatigheid , of on—Godsdieníh‘gheid ,» аж“?

maar als niet noodfaakelijk , noch geboden , by alle Chriflzenen , weinige uit- ЩЩЁ'

gefonderd , buiten gebruik geraakt is. Alhoewel de Voet-wailing noch by

fommige volken, die felfs geen Chrilìenen zijn, in voorval van Eer en щкшЁс

Liefde-pligten , onderhouden word. En gelijkwe gefeid hebben, dat defe Kefk ‘gúîk

Voet—waflìnge by ‘d’Oude Hebreen veelfinds gepleegd is, voor het A-an— ¿tägl

liggen tot de Maaltijd; alfoo word’er ook onder de Geleerde getwifl‘ ‚ ofde

Vrouwe , waar van Lucas verhaald , datfe Jefus Voeten met het Hair van haar

hoofd heeft afgedroogd ; fulks terfiond na het waffen , ofte eerPt naar het Zal

ven gedaan heeft? Doch die de reden en de gewoone wijfe der Voet-—

wallinge wel aanmerkt, fal onfes agtens , aldetveiligfl: mogen oordeelen ; орде

dat of fchoon defe Vrouwe jefus voeten eerfi gewafl‘en, en daar na ge— Vrj’uwîgdí‘

zalfd heeft, men egter de afdrooginge derfelve , in dat voorvaljuil’t niet ge- ¿gulli/23mg

noodfaakt word, alleen tot de wafiinge te betrekken. Want alhoewel Lu- mШт“ ‘

cas de afdrooging agter de wafiinge met Тraanen voegd; en fulks ook

doorgaans in de Voet-waffrnge plaats had: (gelijk in het gedrag vanjefus gedroogd

blijkt; dat hy fig daar toe met een Linnen Doek omgorde, vers 4.. en dat щей.

daar op vers 5. gefeid word ; Daar na goot jte/iu water in het Bekken,

en begon de Voeten der Difi‘z'pelen te waflèn, en afte‘droogen met den Lin—

nen Doek, waar mede h] omgord wad.) Nochtans kanmen met veele wel.

voegfaamheid , de afdrooging ook op de Zalvinge paffen ; als waar in wy ons

ook onderíteund vinden van johannes; welke van _lefus laatí’te Zalvmge,

die Maria de Suiker van Lazarus te Bethanien aan hem dede , fulks duide

Aaaa a lijk
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lijk genoeg fchijnd te leeren , als hy kap. 12: 3.fegd; Jl/[aria demgenomen

hebbende, een Pond Salve van ответ/яте jèer ‚ka/lelĳke Nar‘dm‚heefi‘ de

àvoeten уф; gezalfd , en met haaren Hen're _, fijne 'voetennjfgedroogd ,‘ en het

Hul}! wierd тет/им шт den reuk der Хай/е. Waar uitmenleerd, dat de

fe afdrooging daar Lucas van gewaagd , ligtelijk op bei de doeningen kan

„gfâi‘m’ gepaf’t worden: namelijk eerí’t op het waffen , daar na op het Zalven: want

‘voi-[cnw darmen na het Zalven by de Ouden gewoon was de Zalve met Doeken in te

шт“? wrijven, fulks word ons van veele Oude Digters beveiligd. ’t Gene dan hier

Zalve gc- defe Vrouwe met haar neerhangende Tuiten gedaan heeft , op dat niet alleen

Pm' de Olie niet op de Beddekens druipen foude ; maar ook op dat de Zalf—Olie,

WĲ юс die flegts by droppelen , ofmet een kleine firaal uit een lang en naau-gehals

deZalvc de Fles, kon uitgefiort worden, des te beter verfpreid , en alfoo alderbefl:

ĳîîä’mm haaren reuk fou geven: gelijk uit johannes blijkt, wanneer hy op de Af.

° drooginge , of liever de lnwrijving der Zalve fegd 5 Dat hetgam‘fihe Huis

dwsïräï ‘vervuld wierd 'van den reu/e der Zal’ue. Doch waarom Maria defeinwrij

,Én-CLM- ving juill met het Hair van haar hoofd gedaan heeft, en offe daar toe ha

fchiiàlfllik re Tuiten onthuld heeft , of gewoon was neerhangende Tuiten te dra

;Î‘CÎÎdcÎÎ‘ gen Э fulks kanmen niet heel feker feggen. Doch van de Sondarefl‘e daar

Надю "Cf- Lucas alleen van verhaald , foumen mogen denken , datfe daar ter plaatfe met

hangenden-Haire verfchenen is uit droefheid: gelijk fommige willen ‚dat

veellinds onder de Hebreen de gewoonte was, in treurige voorvallen ‚het

Hair los te doen. Waar op mogelijk jefaias kap. 4.7: 2. gefien heeft: het

gene onfes agtens , van oníen Schilder niet alte nadrukkelijk waargenomen

is. Doch andere meenen , dat het by de Hebreeuwfche Vrouwen en Maag

_ den niet ongewoon was, een gedeelte van het Hair, met neerhangende Tui—

ten faam—gedraaid te dragen. Gelijk het ook niet noodig is, de woorden

15. 24- vanjefaias , Ontdekt uwe Медея, anders te verfiaan , als alleen van het Hair

des hoofds , of Boven-tuiten; of Van de Hulle-doek ofSleuyer te ontbloo

ten, en Ongedekt te gaan; gelijk de gewoonte der Dienfimaagden en Sla- _

vinnen was: nadien uit de volgende reden fchijnd te blijken; datmen dit

tot eenig Slaafs Diení’t-werk , betrekken moet; namelijk wanneerde Pro

pheet fpreekt ‚ van in den Meulen, Meel te maalen en Barre—wet: tegaan.

Ook fchijnd Salomon Cant. 6: 7. veel eer van hangende Vlegten, die Ье

1m де zijden het hoofd en van den fchouder over de Boefem neerhingen ,te fpreken,

dan van kort opgebonde Tuiten , wanneer hy van de Bruid fe d ; Uwe

ook l‘chij— Wangen zĳn als eenfluk van eenen Стили-1117176! rufe/aen uwe qugten :

mimi“ nadien de Wangen feer on-eigentlijk konnen gefeid worden, tuffchen de

miren G° Hair-vlegten te zijn , die boven en aan het agterhoofd , op eenige wijfc

Ёж: Cierlijk opgebonden zijn: fiet mede kap. 4.: 2, 3. Gelijk mede aaní’tonds

zijn. blijken fal , dat beide defe Hair—dragt , te gelijk heeft konnen plaatfe heb—

ben. ja dat in die Text niet foo feer op eenige verciering des Hairs, of

andere Hoofd -Teujering gefien werd , als wel op 'de natuurlijke fchoon

heid der Bruid, fulks kanmen onfes agtens daar uit beíluiten ;dat de Bruid

voornamelijk, volgens haar eigen volmaaktheden in ’t Hoogelied befchre

Ven word, en niet als of die met Goud en Geí’teenten , en dertele Hair~

cierfelen, opgebakerd was. Doch ofmen hier uit Paulus eerflen Brief aan

“а“? de Corinthers, yts van de lang—tuitíge Hair—dragt,fou konnen by-brengen,

lifting heeft ons altijd twijffelagtig toegefchenen: nadien het vry bedenkelijkís ,

wîîfi‘cll‘ïì— of den Apoftel aldaar niet veel eer het oog heeft op de gewoone Hair-kuiven,~

ilcnëiiicir of opgekoppelde Haír—vlegten der Vrouwen, dan op de eigentlijke Lang

дсгмгп- neerhangende Hair-ítrengen , diemen daar uit fou mogen vall-flellen doe'

Íîfîiîfggn gedragen te _zijn 5 naardien ons eenige blijken fchijnen te vermanen, (Ё:

. ‚ e
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de Corinthers doe , nochin Man, noch in Vrouw , de gewoonte hadden, het

Hair lang te dragen 5 maar wel Cierlijk opgekruld , en aardig gevlogten:

waar in mogelijk fommige dertele Mannen, de Vrouwen grootdeels na

aapten. Dus foumen mogen denken, dat Paulus, willende in d’aangehaal

de plaatfe , de Corinthers het verbolgen of Geeílelijk Houwelijk tuchhen

Chrillus en fijn Gemeente voorfiellen , haar fulks heeft poogen te leeren,

door het onderfcheid van Man en Vrouw, waar van de laatíte volgens de

Aal-oude wijfe der Hebreen , gedekt moell‘e wefen , tot een Teeken van

Onderdanigheid , flaande onder een Magt , die den Mall toequam als haar

Hoofd en fiefchermer. Hoedanigen fehik en welvoegfame Inflîellinge,ook

door het gebruik beveiligd , fchandelijk onder alle belcheide menfchen was ‚

’t felve metter daad, om-te-keeren en te verwiffelen : gelijk het uiterlijk on-eer

lijk was , dat de Mannen het Hoofd dekkende , betoonden onder de Magt der

Vrouwe te ftaan. Want gelijk de gewoonte onder de Hebreen was, dat

wanneer het Wijf ecrfhnaal aan haaren Man vertoond wierd , fy het Hoofd

dekte met een Dekfel , (gelijk Rebekka haar met een Sleuijer dekte, Ge—

nefis 24.: 65.) alfoo ontleend den Apol’tel daar van fijne reden , als Ну vers

IQ. fegd , Daarom moet de Vrouwe een Magt op het Hoofd hekken. Ver

fiaande door die Magt 3l niet anders, dan een Dek/el , dat het Teeken van

de Onderdanigheid aan den Man te kennen gaf 5 doe genoeg bekend. En

foo mogelijk ymand hier fou willen vraagen 3 hoe ofop wat grond , Paulus

dit Vrouwelijk Hoofd—dekfel, de naam van Magt kan geven , daar het felf

de nochtans een uitdrukkelijk Teeken van Onderdanigheid was? dien fou

men dit konnen antwoorden; namelijk, dat nadien Paulus een Hebreer uit

den Hebreen was, hy mogelijk het oog heeft gehad op het Hebreeuwfche

woord КАБЫ) ‚ welk niet alleen een Dek/El beteekend , maar ook afgeleid

word , van een woord dat by haar Heerfchappie en Gefa -hebben _, te kennen

geeft: invoegen dat hy daar op fiende het Griekfe woord Exou вы, dat Magt

beteekend , gebruikt heeft 5 gelijk het de Hebreen ook in den felven zin ne

men. Te minder onvoegfaam , om dat de Onderdanigheidonder den Man,

waarlijk niet anders en is, als een foorte van Magt en Bejŕbermingemfdalen.

de tot de Vrouwe, ten opfìgte van haaren voorigen Raat, zijnde noch een

vrye Maagd. Waarom dan ook in gevalle dat haaren Man’jaloers wierd , en

‘ fy door het Yver-Water moeite beproefd worden , fy onder andere Tee

kenen van droefheid; niet foo feer de Hair-Tuiten los gemaakt wierd , maar

voornamelijk het Hoofd van haar gewoone Dekfel ontbloot wierd , vol

gens Num. 5: >18. Waar door te kennen gegeven wierd 5 dat by-aldien fy

haar felven niet wettig en kondc fuiveren , lyvan nu-aan ontbloot en beroofd

wierd, van alle Magt en Befcherminge _, welke fy te vooren van haaren

Man genooten hadde. Gelijk defe Ontblooting ook voor haare Eet-{wee

ringe gefchiede , om haar daar toe vryheid te geven , en voor dien tijd en foo

lang defe Ceremonie duurde, haar ielfs Eigen, en geenfinds des Mans te

zijn. Hoedanigen Dekfe’l‘mogelijk’by fommige Griekfe jodinnen na de ge

meene Land-wijfe ,— alleen in Hair vlegtingen heeft konnen bellaan; en den

Apoítel alfoo van het een tot het ander heeft geredeneerd. Welken uitleg

wy agten feer waarfchijnelijk op de meeninge van Paulus te paITen. Dat

hy nu verder in defe reden, aangaande de Hair-dragt der Mannen en Vrou—

wen , heeft willen leeren, dat het d’eene Lang en d’andere alleen Kort ,on

der alle Land-aard geoorlofd is te dragen 5 (gelijk het veele Godsgeleerde

daar henen willen getrokken hebben ‚) fulks en meenen wy niet alte waar

fchijnelijk te zijn. Want behalven dat’er groote twiit onder de Geleerden

iS , hoedanigen Нит/вар ‚ of Kuif, of Paruz'k men aldaar verí’caan moet ,

’ Aaaa 3 ofte

Waar

Paulus lijn

redenering.

van afleid.

i Cor. i 1.

Waarom

Paulus hee

вены des

Vrouwen

Hoofd

waatfchij‘

nelijk een

Magt ge‘

nocmcl

heeft.
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— Наша ofte dat’mer eigentlijk Lang-neerhangend Hair voor nemen moet 3 gelijk

Ьуёсбе- onfe Overfetters hier ook Lang—Hair vertaalen; foo en fegd den Apollel

ltcôriàcà’fĳm egter niet, dat alle Vrouwen juill foo een Hair—kuif van haar eigen Hair

êPofiÊ! OP maakten ; noch ook niet datfe ’t felvc met Lange Tuiten ncerhangende droe

gen ; fchoon haar de Natuur het haar daar toe verfchafte: maar alleen , Soo,

oû’ënp вс- ofBj—aldien een Vrouwe een Надел-дар]?! oflang-Hair draagd ‚ het haar een

Eere 125 ? Hoedanig fy wel willen , dat den Man immers niet en palle ; om dat,

Hairgcnw gelijk wy gefeid hebben, de Vrouwe een Dekfel moeite op ’t Hoofd heb—

ЕЁ; W ben ; gelijk haar felfs door de Natuure gegeven wierd, by-aldien fy het

14,15.. ‘ daar toe gebruiken wilde. Gelijkfe het ook van ouds gewoon waaren anders

dan de Mannen op-te-Vlegten. Haar alfoo uit de Leere der Natuure en het

dagelijks gebruik, dat gene feer fraai aanwíjfende , dat te vooren onder de

Hebreeuwfche Vrouwen , volgens een oude Burger-pligt , gedaan’ was door

500 de een Sleuijer. Dit foumen waarfchijnelijk mogen gifl‘en; om dat het niet te den

_Corimhcfs ken is ‚ dat den Apollel fijn redeneering tegens de Corinthers van het eigent

;LÊÁÔÎOW lijke Lang-neerhangende Hair heeft willen afleiden, nadien het onder hen gee

nicrgc- ne gewoonte was , dat de Mannen lang-Hair droegen: felfs ook {eer waar

fchijnelijk niet eigentlijk de Vrouwen: maar wel dit, dat de Mannen ook

'Hairre uit dertelheid begonden Vercierd Hair te dragen , dat even als de Vrouwen,

падшие" met Krullen en Vlegtingen kort-op gefrifeerd was , en fy alfoo ook met een

штекер Hair-kap gedekt wilden fchijnen; ’t geen om de gefeide reden , fchandelijk

ï’cîf‘c'àlîì‘jb was. Want dat den Apollel de Corinthers defe Mannelijke mis-dragt en

Een. omkeering haarder agtbaarheid , niet ontijdig op haar brood gefchotcn heeft,

en niet der Vrouwen Hair-kap berifpt heeft, (nadien hy {egd , dat het haar

‚Ёж: een Eere was , om datfe die droegen tot een Teeken der Onderdanigheid :)

Corimhcrs fulks fietmen niet on-aardig van den Digter Martialis aangewefen , wan

d neer hy volgens de vertaaling van de foetvloejende]. Oudaan , tegens den

willen Ьс- Corintifchen Carmenion , over fijn verwijfdc Hair-dragt, met dufdanige

“‘“Ĳigm‘ fchamp-fchooten uitvald: feggendes

Den zin Hoe komd dat‘gy my dusgenegen _‚ Uw Icoontje: met blanketjèlfi/oilderd .‘

без APOßdS CARMЕN r0 N , uw Broeder noemd ? Ik , hießen-tegen , om ‘van koeken ,

Плату uween Corinther roemd ,‘ Gelijk ‘van knyen ruig en ros:

gebragr- En niet een menfeh enfeid’er tegen Ь Gy piept in ’t/preken al: een (Ми,

Schoon ik gebooren by d’lberen Myn ‚Dogters/¿em uitfier/zerткани;

En Celten, Burger ‘van den Taag , Hoe .' ¿_1/nwe dan3eljk van wejèn г

Dus opfijn Spaans mĳn hairen draag, Soo zĳn ’t de Duifen Arend mee ,

En weet rvan zalven nog ‘vanfmeeren; Deforfi Leeuw , enfehuwe R/oee.

Onagtfaamflaanfi, en als ‘ver‘wilderd, Wes—hal’uen ‚ noem my niet na dej/en

Daargyfiìo netgelijk een Pop , Uw Broeder , Лиде niet weerom

Uw’ Lokjesfihikt met krullen op _, Wild ‚ dat ik uw mijn Sulle: nom.

Waar uit klaar fchijnd te blijken , dat de Corinthers geen lang Hair gedragen

hebben 5 en derhalven dat den Apoítel ’t felve dan ook geenfinds eigentlijk be—

firaft. En foo ymand hier tegen inbrengd,dat des Apoftels reden hier nochtans

haar kragt uit neemd; namelijk dat de Corintifche Mannen geen Lang-Hair

dragende , des te beter konden'oordeelen van deíTelfs onbetamelijkheid э de

wijlfe het fehandelijk onder hen hielden foo het ymand dede? foo en fal het eg.

ter geenfinds op de Vrouwen paíTen , nadien die ook geen Lang-Hair en droe

gen. En foo men al wil gelooven , dat den Apollel alleen het Vrouwen

Hair, Lang genoemd heeft , om dat het de Natuur gemeenlijk lang doed uit

waffen , en niet om datfe het Lang droegen; gelijkfe het ook waarlchijne

lijk kort opgehouden gedragen hebben: ) oo {al dit Rand houdende ,
‚„ i Ú alles
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alles doen om-ver vallen , watmen daar uit tegen der Mannen Lang-Hair fou Dat het

willen inbrengen: want den Apofiel fal als dan ten erglìen genomen , niet an.

ders feggen, als dat het den Mannen on-eerlijk is, dat hy Opgevlogten ofUp- Turín ze

gekruld Hair draagd 5 namelijk even foo als het de Vrouwen dragen 5 het draf“ "i"

gene wy feer geern toeí’taan , wanneermen agt geeft op het gene wy boven

aangaande het Vrouwen Hoofd - dekfel , uit de Burger-pligt der Hebreen , gm?

hebben aangemerkt , en wy alleen bewijfen wilden. Doch dat de dragt der wm'

lang-af hangende Tuiten te gelijk met eenig Hair-kapfel in die tijden met ge

heel ongewoon by de Romeinle Vrouwen , en mogelijk andere voor en naar

die tijden zy geWeePt 3 fulks fchijnen ons niet alleen eenige oude Statuen en

Pronk-beelden van vermaarde Syrifche , Griekfe en Romeinfe Vrouwen , en

Godinnen die ge-eerd wierden , te leeren; maar ook verfcheide geagte Schrij

vers, die van de Dragten der Ouden gewag maaken. Gelijkwe dan ook het fel

ve feer fraai beveiligd konnen fien, in defen Aal-ouden Steen, welke eertijds te

Roomen gefien wierd aan den weg welke van den ronden Schouwburg na de

Baadltoven van Vefpafianus í’crekte: pronkende met dit Opfchrift: LUC 1 U s Bliìkuìr

‘STRATONICU’S (HEEFT шт) VOOR ELPIS EARINA SYNE НИШ/коши
EN VOOR VENULINA RODONICA sYNE sOETsTE DOGTER , EN VOOR geuomcn- Г

ELPIDIUS STRAToNIcus, EN VOOR HEM sELEs, ENDE VOOR sYNE

VRYGELATENE SLAvEN EN SLAVINNEN , EN VOOR HAARE NAKOME

‚ LINGEN , (DOEN оркютвы.) Uit Welke getuigenis wy dan verfekerd mo..

gen zij n, dat, gelijk de Beeldniflen, alfoo ook de Vrouwelijke Hair-dragr, na—

volgens de waarheid hier fal aangewefen zijn. Gelijk ook Boyllardus het

Beeld van fekere Syrifche Godinne vertoond, dat niet heel veel van defe Hair

dragt afwijkt. Soo dat wy om de groote gelijkheid van Zeden die de tij—

den doemaals hadden , mogen gillen; dat Maria de Sulter van Lazarus ,

dufdanige los neer-hangende Hair-tuiten gedragen heeft ; diefein het voorval

van de gefeide Zalvinge ‚ in plaatfe van eenen wrijfdoek heeft willen befigen.

Alhoewel wy niet en willen tegenfpreken , dat de berouw—hebbende Sonda- Dat beide

refl‘e daar Lucas van fpreekt , genoegfame reden heeft konnen hebben , om Vim?“

- neffens een treurige gedaante , ook met ongeagt Hair ‚ dat is met los-neerhan— Ägide-mf

gende Tuiten, op de Maaltijd van Jefus te verfchijnen; om dat het beide fc“ ШЕЕ

waarfchijnelijk is , tot het gene dat’er gebeurd is. En hoedanige Cierlijkc en 131351011.

kort opgekapte Vrouwe Hulfels en Hair—kuiven , eertijds by d’Oude ge- т“ "f"

dragen zijn , fulks hebbenwe hier vooren onder de Oor-ringen en Voor‘ Ёж“

hoofd-cicrfels der Hebreen , met eenige fiaaltj es aangewefen. Soo datwer

nu niet meer van fullen ophaalen , om datwe hier noch yts tot onfe voorge

nomen Taaks , namelijk de Zalvinge vanjefus te Bethanien , uit het voor

gaande Print-Tafereel , aan-te—merkcn hebben.

Die dan defelve Vertoog-fchets met aandagt befiet , fal ligt bemerken, sm het

in hoedanigen manierejefus hier aldus voor-aan‚dat is aan de hooge hand van ‚чтет

de Tafel , op een der Lig-Bedden aangelegen heeft. En dat het derhalven

niet feer fwaar om te verllaan is, hoedanig een van de gefeide Vrouwen,name— Шут};

lijk Maria , na het Zalven der Voeten, ook het Hoofd vanJefus heeft konnen ÎZ'r-‘u‘gîm‘g

Zalven , fonder eenige roote moeite aan te wenden , ofte van agter byjefus Нос мы,

Voet-eind , op het Bedâe te klimmen , op datfe de Zalve welvoegfaam over in Мисс

fijn Hoofd uitllzorten mogt, gelijk eenige meenen 5 en daar in ook al een

fwaarigheid vinden. Doch waar toe knoopen in de Biefen gefogt, daar wy dL‘Zalving

fien hoe alles fig gemakkelijk fchikt ; en dat defe Vrouwe , oftullchen twee

Beddekens heeft konnen ingaan ; ofte datfe na de buiten—kant gefiaan heeft , verhaalde:

waar Jefus, als een waardig Gaí’t, waarfchijnelijk kan aangelegen hebben ; Ë'CËËÏÌ‘

en fy alfoo dit haar Liefde-werk gepleegd heeft; nadien daar volgens defe nen vettig

‚ . ГСП.
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Eet—wij fe , noodwendig plaatfe om de Spijs- Gerigten op en afte dienen , en

Drink-bekers aan te geven , aan de Tafels moeiten open-gelaten worden 5 het

zy dan alleen voor-aan de van—voorcn zijde 5 ofte ook aan de hoeken daarfe‘

aan de vierkante of lange Tafels ceniglinds van felis open vielen. Gelijk

in ons Print-Tafereel tamelijk wel tot de waarheid en mogelijkheid deler

Voor—aam doeninge, in agt—genomen is. Dat nu ook ten tijde vanjel‘us de eene plaat

?i“i“‘«’° 1 fe aan de Maaltijden hooger, dat is, wat meerder waardigheid hadde dan

135125422; de andere 5 en datmen die wel gewoon was aan een waardig l’erfoon te geven,

“mlm” op datmen hem ‚ even alswe voeren van de Dubbele Stoelen hebben geleid ,

de grootlte Eere en Vriendfchap beweesìfulks werd ons genoegfaam van Jefus'

felis aangewefen , wanneer hy van de eerfugtige Schriftgeleerde en Pharizeen

Maren. fegd; Datfe de Voor-aanzzttinge in de Maaltĳden heminden,Matth‘. 23: 6.

1246. Niet datjeí‘us daar mis-prees of verbieden wilde , dat niemand lig foodanigen

Eer-bewijs mogte laaten aandoen , foo wanneer als den Heere des Maaltijds,

dat is den Huis-waard , fulks met welvoegfaamheid een genoodigd Galî

Мышей opdroeg; maar alleen datmen uit eigen Grootsheid en Eergierige hoovaar

in'r bc- die , en om boven een ander aan de Maaltijd geagt te willen zijn , fulks niet

iiiïîî‘iell“ met vlijt foeken en moeite _‚ en daar in als in een beminnelijk goed , een groo

enSchnft- te gelukfaligheid fiellen; gelijk defe menfchen deden: want alfoo heeftje.

gliel/relic, fus het felfs feet aardig verklaard , wanneer hy op den Sabbath in het Huis

dcnw‘ìg van een Overíten der Pharizeen was om Brood te Eten , Luc. 14.: 7. {pre—

äï‘dbccw'” kende tot de Genoode door een Gelijkenifl‘e; Aanmerkende hoejj de Voor‘

Maaltijden aanzittingen ’veî‘kooren ,‘ {eggende tot haar; Wanneer ¿y шт j‘mand ter

пс- Bruiloft genoodfizlt zy'n 5 joo en zet u niet in de eeîjie Zzt-plaatjè ,' op dat

“mm niet nnflehien een waardzger dan ¿y genood zy ,' en h] komende die uw en

anderen:- hem genood heeft , tot „уже ,‘ Geg‘t defen plaatfi’.‘ en ¿y alsdan jbud be

dc'mmä' <ginnen metfihaamte de laat/te plaazße te houden. Doe/o wanneer `gygenood

5555123: fult zĳn, gaat henen en fet n т де laaĳteplaatfe: op dat wanneerhj komd

muggen die u ¿mood liegft, h)‘ tot u Деде; Vriend gaat Imager op. И]: dan [al

отдаёт, het u here zyn, voor de gene die met u aanzetten, Ó‘t. Alwaar wy dan

ook vermaand moeten zijn, voor Aanzitten, volgens de gewoonte van

die tijden, op de gefeide Bedden Aanllggen , te verflaan. Sulks dat fchoon

defe maniere laater , en ecrit met het doorbreken van ’t gemak en weelde , in

_ )erasing gevoerd was5 _]efus egter volgens de wijfe die lange voor hem in gebruik e—

wíiíl‘äîgc‘ raakt was , dit en fijn Paafch-maalal-Liggende gegeten, en ook het Avond.

детищ: maal ingefield heeft. Ons alloo met fijn voorbeeld íhlfwijgens aanwijfen

I-îmd‘wiifc de , darmen in middelmatige dingen , die door den tijd aan allen gemeen

к volgen' geworden zijn , niet eigenzinnig vies en behoefd te wefen , in het naar volgen

van de gemeene Landwijfen , die door ’t gebruik gewettigd en onder geen

Datde uitgedrukt gebod of verbod en fiaan. Invoegen dan ook de Schilders dap—

îFhá'd‘“ per mifien , wanneer l‘y jefus» met fijne Difcipelen verbeeldende Avondmaal

lc ct A- ..

vondmaal te houden; defelve navolgens onfe Wijfe, op Stoelen en Banken aan de Та

fel zittende verbeelden: zijnde gemeenlijk daar ontrent (ее: verlegen , om

f‘eerverle— ’ johannes, den Difcipel die Jefus lief hadde, volgens de Heilige Hifto

am rie ‚ joh. 13; 33. Aanzíttendeznden Schoot‘onnyejm, tevertoonen. Daar

nesindcn het, navolgens d’Oude gewoonte van die tijden 5 tot hier toe genoegfaam

Sîlàïî‘va“ verklaard, leer gemakkelijk kan verflaan worden; want alsmen aanmerkt,

gmini, hoe ligt en welvoegfaam ymand die op dufdanigen Beddeken naait een an~

d“ ders voor-zijde lag, kan gefeid worden 1n' ymands Schoot Лап-гейше” g

voldoen, foo en iller geheel geen duil’terheid meer in defe Hifiorie. Behalvcn noch,

darmen dit Aanliggen in Jeliis Schoot , niet en behoorde te vertoonen in

het laatfie Avondmaal dat jefus hield op het Paafch—feef’t derjoden 5 maar

als
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alswe flus feiden , in de Avondmaal-tijd die voor het Paalch-feelt gehou

den is, volgens joh. 13: r. daar jefils den Verrader bekend maakte, na

dat hy fijne Difcipelen de Voeten gewafi‘en hadde. Hoedanigen plaatfe in

den Schoot , men by de Oudegewoon was te geven , aan den genen diemen

feer lief hadde 5 ofte diemen volgens Plutarchus , gemeenlijk gaf aan de

Vrouwe, ofte aan de lieffle Kinderen. Gelijk fulks uit Suctonius kan ver'- ГМ“ il“

klaard worden , wanneer hy feid; dat Cajus fijne Suffer aan de Tafel on- ‘iäcsncliäoe

’der fig, dat is in fijn Schoot liet liggen, en fijn Vrouw na de agter zijde “Huis—

boven hem; te kennen gevende, dat die plaatfe de Vrouwe toequam. En

om datmen in de Heilige Schrift, de Eeuwige Gelukzaligheid na dit le- Юсчщт

ven, dikmaal onder een Maaltijd voorgefl‘eld, of ten minllen vergeleken

vind 5 daarom meenen fommige , dat wanneer van den armen Lazarus geleid

word , Dath] ‘van de Engelen in Abrahams Sehootgedragen ’wieî‘d , Luce 16. Meteem‘ge

vers 22, 23. op dufdanigen aanliggen in den Schoot van den genen die амид?

ons liefde bewijí’r, gefien word. Waar van ook het leggen vanjefus voort sêirilîcki’gc

komd , wanneer hy fijne Difcipelen het Koningrijkverordineerd: Op dat- mm“

fe [ouden Eten en Drinken aanfĳne Tafel in Кантату/е, Luc. 22:30.

500 dat aan de Maaltijd naait ymand , en in ymands Schoot te liggen,

een Teeken was van de grootfie Eere en Liefde , diemen fulk een toedroeg.

Waarom mogelijk ons ook de uitnementheid der Goddelijke Liefde tot

den Soone Jelus, Joh. 1: 18. door dufdanigen fpreekwijle afgefchilderd

word ; Allemand en heeft ooit Godtgeflen ,‘ den Eenzg-gebooren Soone die in

den Schoot de: Vader: is, heeft hem ons ‘verklaard. En dit verfiaan wy

aldus met regt ; om dat Jefus was ‚den Geliefden des Vaders , volgens fijn

eige betuiging in fijnen Doop en op den Berg gegeven. Alle welke dingen

voorwaar veel beter fchijnen te paffen, op het Aanliggen tot de Maaltijd,

dan wanneermen die verfiaat van neífens ymand volgens onfe Eetwíjfe ‚op

een Stoel of Bank, aan de Tafel regt-op te zitten. ’t Geene, alhoewel

het de meefie Schilders egter tot noch toe aldus gantfch‘ qualijk tot de Dumm

waarheid afgebeeld hebben, nochtans in haar geen grooter fatal-greep moet ifcsrcgi'ggm

gehouden worden, dan het is in de meefl‘e Overfetters , die gewoon zijn , boven de

in alle die plaatfen , Áanzitten voor ‚шиши te Pcellen. En foo ymand

begeerig is , fig felven liever met de Oogen ‚ dan met degedagten alleen te fiîhrobbem

behelpen , op dat hy te naauwkeuriger ver-{laan mogte , ’t geene wy tot hier

toe , van het aan-liggen mJefus Schoot , op defe Maaltijd voor het Pafcha,

gefeid hebben .P wel aan , wy fullen in ’t volgende Hoofdfltuk gelegendheid

vinden, om fulks door een Oude Steen, na ’t oorfpronkelijk Antijk, te

Roomen afgeteekend , oogenfchijnelijk te verklaaren.

 

TWEEDE HOOFTSTUK‚

Kon'r INHOUD DESES HOOFTSTUKS.

flnneer Judasfijn Verdz'ng met d’Overprieílers gemaakt heeft. Dat

jefus het Paafch-feefl: niet [onder groote ‘verborgentloez'd , tot den

Dag van fijn Lijden тег/соотв” [эеф‘ ; en hoedanig Voorfeg

ging daar ‘van, tegen het voornemen van den Raad der joden ,

heeftfland gehouden. PAscHA waar ’vanjòo genoemd ,' en van hoedanigen

breeden ult/trekking. Op wat Dag en Tijd de joden Pafcha hielden. ‚ Hoe

den Tijd des Paaí‘ch‘feeí’t den Difcipeleîêgegoeg bekend waar. Pafchawan

_ - B Ь neer
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neer en waarom te met: in Ifrael nagelaten. Van wien het Pafcha niet en

mogt gegeten worden. Betwiíh'ng over den Tĳd op welke Jefus Pafcha

gegeten heeft ,' en waarom fnl/ts ‘van ons regt diendgeweten te zyn. Paafch

lam moeß alleen in den Tempel geflagt , en te Jerulalem gegeten worden.‘

Verfehil o’ver ’t/lellen der Nieuwe Maane. Va/tfiellmg dat jefus/ĳn Pa—

fcha op den regten tĳd gegeten heeft. Datmen de Maaltijd Iohanne: 13.

‘van chus laatlte Avondmaal wel moet onderfeheiden. Dag-rekening hoe by

de Hebreen 'van den Avond begon. Hoe Jefus op den eigen dag kan Gekruiil'

zĳn, op welk In} het Pafcha gegeten hadde ,‘ met een fraaje Toepaílingc

daar op. Vierdag ‘van jefa: Upí’tandinge д waarom te onregt Paafchen

genoemd. Hoe _]eius het Oude Pafeha , jèer wĳflelĳ/e met d’Inflelling fvan

het Gedenk-teeken fijnes Doods [ze/loten heeft. ‚Dat jefus op de Paafch

maaltijd voor de tweedemaal den Verrader aangewefl’n heeft ,' en hoedanzg

h] fulk: de eerfte reis aan johannes alleen gedaan heeft. Hoe johannes in

den Schoot van jefus aangelegen heeft ,ç en 'van Petrus toegewenkt и. Paafch

lam hoedanig met ‘veîfiheiae Doop-í‘chootelen bittere bauíTe , tegelijk is op

gefet geworden. Groote valsheid ‘van judas , waar in lijfonderlykgebleken.

Of_judas met het maa/een ‘van fijn Beding , aan/fonds den bedongen Loon

onĳangen heeft ,‘ en dat hem julks waarjehĳnelĳk na der Hebreen шт,

Toegewogen Silverlingen of Silvere Penningen ‚ hoedamg in de Heilige

Schrift doorgaans "voor Sikelen genomen. Datjefus ‘voor dengemeenen Prijs

‘van een Slaaf ruerkogt is ,‘ en watmen te houden heeft van eenige lang-b¢

waarde Penningen’, welkmen ‘voorgeeft, uit defin Loon ‘van Judas over.

gebleven te zĳn. Ofjudasjui/f met dertig Silverlingen , ofalleen met de waar.

de van dien, betaald is. bloed-akker een bewijs dat dit Geldin tzzerfelaeide

gemeene handen geraakt en niet fiìrg’vuldig bewaard tb“. Wanneer jefus де

Gedagteno‘î ‘van fijn Dood heeft падшем; en ofmen b] de Joden meer dan

eene Maaltijd op het Paafchmaal deed. Dat de Voetwaflìng der Apoitelen,

‘van Jefus niet op het Paafchmaal gedaan t?. Breken ‘van Lichaam

hoe te ver/Zaan. DatJefus in fijn laatfie Pafcha, alle de joodfche Cere..

monien naauwkenrig onderhouden heeft. Van de joodfehe Zegening des

Broods. Paafchlam hoedanig met Ongehevelde Koeken , ofplatte Brooden

gegeten. Brood—breking en ’t ‘voorleggen der ílukken, hoe van den Huis

vader moe/Z gedaan worden. In wat zin en na welke _joodfche Ceremonie

_7e/ii: het Brood , Lichaam noemde. Drinkbeker wanneer ‘van Jefus

genomen; en waarom d’Euangelif’ten ‘veel eer den Beker, dan den Wijn die

daar in waa ‚ noemen. Beker der Dankfegging , met hoedanigen Zegening

de joden gewoon waaren te Zegenen; en waarom niet fvan den Huis-vader

feljlv mogte Ingefchonken worden. In wat zin] efus den Drinkbeker noemd,

het Nieuwe ’l‘eflament in fijn Bloed; en hoe wĳflelĳk den Wijn tot een Tee—

ken 'van jefus Bloed genomen o's ,' benefen: een[peling op de Vergictinge des—

filfs, voor Veele. In wat zin Jefusfeide, dat h] na het beíluít van dit

Pafcha, niet meer ‘van de Vrugt des Wijnftoks enjoude Drinken , ‘voordat

h] fillk: met de Difeipelen Nieuw fim doen: als medeyt: ’uan Jefus uitgaan

na buiten, en Gevangen-neming , onder den ‘verraderflen Leidsmanjudas, ôte.

i Et blijft dan feet waarfchijnelijk valt en feker , dat Jefus twee

‘. maal Gezalfd is; en dat die laatfie Eerbewijfing, alleen twee

‘. ` ’ dagen voor fijn Lijden aan hem gedaan is , aan de Maaltijd tot

l ÌÎ Bethanien: daar hy het felve verklaard heeft, gefchied te zijn,

Tot een Voorberezdinge 'van fĳne Begraaflì’no‘î. Als niet alleene feer wel paf

fende op het gene hy te vooren dikrnaalen aan fijne Difcipelen haddî be:1

en
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kend gemaakt; (infonderheid wanneer hy feide; Slet 'aeg' gaan op naffe

rufizlem, en de ó'oone де: Menfehen fal den Overprleyleren en den ~5`thm_'ft`

geleerden overgeleverd worden , enfjfitllen hem ter Dood veroordeelen ,

maar ook kort voor het houden van de gefeide Maaltijd in het Huis van

Simon den Melaatfchen; doe hy haar met defe woorden aanl‘prak en (ei

de: G)’ weet dat het na twee dagen Pafeha o‘s, en de Saone де: Menfi‘hen

fal Ovefgeleverd worden om Gekrugßgd te worden _, Matth. 2 6: 2 . Ter wel

ker tijd het uit vers 3. fchijnd te volgen 5 dat ook den Joodfchen Raad , juill:

op dien eigen dag vergaderd is geweefi, om te beraadflagen; Hoe j)“ je

fua met lzßz'gheid Vangen en Dooden fouden. Invoegen darmen de voor-ver- а???“

haalde laatlte Zalving vanjefus , feer waarfehijnelijk brengen moet , op den Zîlîihgîan

Avond van defen felven dag gefchied te zijn , in ’t Huis van den voornoemden WHS#

Simon. Alwaar wy dan ook alreedeomí’tandelijk gefien hebben 5 datjudas "Б'

over de quil’ting der Zalve misnoegd zijnde , van Jefus is beí’traft geworden д judas

fulks dat hy daar over gramí’teurig geworden zijnde , des anderen daags met 29mm"—

een boos—aardig voornemen is henen gegaan tot de Overprieí’ters en Hoofd- ЁЁЖЁ

mannen des Tempels, om door een onderling Beding , fijn Heer en Mee- finggs— _

fierjefus , met een fireek in haare Bloed-gierige handen over te leveren. En :ff: ’ ’s

niet _willende om niet, of fonder Belooning een Schelm worden; fchoon boosopfcr

hy hem ook feer bedenkelijk over fijn geleden beí’rrafling, aan Iefus wil- ìîîpîfeggrs

de wreken ; ging benen en feide tot haar; Wat wild gy my geven, en i/e gegaan op

fal hem uw Overleveren? Het gene hy buiten twijífel eerl’r des Morgens

vroeg daar aan ‚ en niet opA dien [elven laaten AvondofNagt en fal gedaan

hebben, als hy metJefus noch aan de Maaltijd was. En het ook niet te denken eriniîc

is,dat dejoodfche Overpriefiers doe noch dus laat in den Nagt zijn vergaderd Отра

geweef’r , ofte van judas hier toe opgefogt zijn geworden. Want in al fiilken хитам

Draad en Volgreeks van faaken meenen wy , datwe het felve tot aan het uit- bÀÎLÈIIm

einde vanjefiis laatíte Avondmaal op het Paafch—feefi gehouden , en fijne ver- “Щ“
raderfi‘e Overleveringe; in de Euangelifche Hifiorie aangeteekend vinden: m en'

en wel infonderheid van Mattheus 5 wiens woorden , om datfe de voornaamfie

fiofi‘e van dit Vijfde Boek , in haaren omtrek fehijnen te befiuiten , wy

ook daarom met een groote welvoegfaamheid hier mogen inlafi‘en; niet

tegenítaande wy de laatfie Zalving van Jefus , ruimweidig genoeg in het _

voorige Hoofdfiuk hebben afgedaan. Ende het gefehz‘ede, fegd defelve „Дудка!

Euangelift, kap. 26. als Ïefua дф woerden ge—eindzgd hadde, dat h)‘ tot theuskap.

fyne втащили; Gy weet dat na twee dagen Pafeha ù, ende de Soo— âc‘äïiànd'

ne де: Menfehen fal Overgeleverd worden om Gekrui/t te worden. Doe ver- hier [C veil

gaderden de O’verpriĳlers ende de ‘S’ehrt’flgeleerde, en de Onderlingen де: l‘wdclmí"

l/ol/es, in de Zaale де: Hoogen-Prießen, die genaamd was Cajaphao. En- ’

де heraadj/aagden tî/‘aamen, hoe [y j‘efitm met lt/lzg’hez'd VangenenDooden (сытен

_/дидеп. Dothfyjêlden , niet op het Fee/t , op dat’er geen Oproer en worde on

der het Volk. А]: пи jefa; te Bethanien was , ten hm'fi’ van Simon де: Ме

Zaatfehen: gnam tot hem een Vrouwe , hebbende een Alahaflere Flefle met

feer kefielĳke Zalve, ende gootfi: mt op hoofd daar by aan Tafel zat.

Ende/t'jne Difiipelen datfiende, namen ’tfeer analy‘k , feggende , Waar toe

dit ‘verlies? Want deje Zalve hadde konnen diere ‘verkogt, ende de Pen—

ningen den Armen gegeven worden. Maar 79812: (Ги11‹в) ‘ver/iaandejèide tot

haar, Waarom doet gy defe Vrouwe moeite aan? Wantj] heeft een goed

werk aan my gewrogt, «бис. Want alsf)’ дед: Zal‘ve op myn liehaamgego.r

ten heeft, _foo heeft het gedaan tot (een Voorbereiding van) mĳne b'e—

graafl‘enzfle. Voorwaarfegge ik u , (ж. Doe ging een van de twaalve ge

naamd j‘ua'aa Ifiart'oth, tot de O‘verpriejters, en рте ,‘ Wat wild gym]

‘ В Ь Ь Ь 2 ' ge
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geven en ik [al hem и Overleveren? En hebben hem toegeleid dertig Sil.

veilingen. En fvan doen—affigt h) gelegentheid op dat h)’ hem Ó‘verle’ueren

mogte. Ende op den eeîflen (dag) der ongehe‘velde ( Brooden) qnamen de

Dijeipelen tot Уф”); , _leggende tot hem , Waar wild gy datwe uw berei.

den het Pafeha te Eten .2 Ende hy jèide, Gaat henen zn de Stadt totful/e.

eenen, endejègget hem, de Шефа“figd _‚ mĳnen tĳd i: na-by , ikfal by

u het Pafeha houden met mĳne Di/eipelen. Ende de Difeipelen dedengelĳk

Ïefua haar be‘voolen hadde ende bereiden het Pafeha. Ende als het A’uond

geworden wat’ , zat h)‘ aan met de Twaal‘ve. Ende alsf)’ Aten , fiide h] ,

Voorwaar ik fegge u , dat een ‘van uw туfizl Verraden. Endef]fier bedroefd

geworden zĳnde, begonnen een ygelĳk van haar tejeggen, ben ik ’t Heere .2

Ende hy antwoordendefeide ,‘ Dzejĳ'n hand met ту т де Sehootelindoopt

die fal ту Verraden. De Saone des Alen/ehen gaat wel henen, gelĳk ‘van

hem gefehre’ven i: , maar wee dien menfehe , door welken de Soone де: Men.

ji‘hen verraden word, het waare hem goed foo die menfi‘he niet gebooren

en hadde geweeß. Ende [nda/5 die hem rverried antwoorde enfeide, Ben ik

het Rabbi? Ьу feide tot hem, G)’ hebt het gefegd. Ende alsfy aten nam

Iefm het Brood, ende Gezegend hebbende brak h)‘ het en gaf het den Di—

fe‘zpelen, ende feide ,‘ Nemet, Etet, dat is mĳn Lichaam. Ende h] nam

den Drinkbeker, ende gedankt hebbende gaf haar (dien)figgende, Drinkt

alle daar uit: want dat is Bloed, het (Bloed) де: Nieuwen Tĳla

ments, het welke 'voor 'veele ‘vergoten word tot ’verge’vinge der Sonden. En

de ikjègge n , dat ik ‘van nu aan niet enfal Drinken ‘van дф roragt де:Wу”.

рт, tot op dien dag , wanneer ik defel’ue Nieuwfal Drinken in het Koning

rĳke mĳne: Vaders. Ende als f)’ den Lofzang gezongen hadden gingen fj'

uit na den Olĳ‘fberg, ói'. Dus ver de volg-draad van Mattheusin het ver.

halen van ’t gene opmerkelijk in defe twee dagen ‚ tot aanjefus Gevan—

gen-neming voorgevallen is. Waar in wy dan eerflzelíjk fchijnen te moeten

in agt nemen 5 dat jefus fijne Difcipelen niet alleen voorfegd, dat hy op

Muth-16- het Paafch-feeů fou Overgcleverd worden om Gekruid te worden 5 en dat

т: z“ alfoo fijne Slagtinge een tegenbeeld van hetjoodfche Paafch-lam {oude wor—

Waarom den, gelijk Paulus naderhand verklaarde, I Cor. 5:7. maarook, opdat

ldcfuîlfcgd hy haar al tijdelijk van die gemeene waan der Joden ontfloeg ; welke daar

hêfplffhâ meenden , dat de Meflìas een Aards Koningrijk oprigten fonde: waar van een

mgäkmiû voorbeeld gefien word, Matth. zo: 2 I. gemerkt door í‘eer vele veranderingen,

w“ en' het Heerlijk Koningrijk van David , dat is de Hebreeuwfe ofjoodfe Repu

_ _ blijk, doe feer vervallen was van haaren voorigenluifler; gelijkweonder deF

îìì‘âï' twee laatfie Monarchien gefien hebben. Want dat Jefus Difcipelen ook

пос]: met dufdanige gedagten fwanger gingen, is felfs noch na fijne dooden be

h°'g°'°°' graavinge gebleken _, wanneerfe met groote droefheid van hem feiden ;

‘äìïîlâf Wy hadden gehoopt, dat defe degene wa, diema стартам, Luc.

ä:33231; 24.: 2 1. Ja na Jeí‘us Opflandinge hebben de Apol’telen , die te faamen ver

vanlfiael gaderd wanten , hem noch afgevraagd: Heerefnltgy in de_/en tijd , aan Ifrael

жать" het Koningrĳk wederom oprtgten ? АбЪог. 1: 6. Wanneer nuJeius tot fijne Di.

fcipelen fegd , Су weet dat na twee dagen Pafiha if ,' en daar kort op laat

De Direi- volgen 5 Ende de Soone de: Menfehenfal Û’verg’ele‘uerd worden omgekruzfl te

ё’й‘ёп ат worden ,' foo en moetmen met meenen , dat hetook den Difcipelen even foo

tijd van Ьс: bekend was dat Jefus op het Paafch—feelt fou gekruillîgd worden, als fy fe

22:52: ker willen dat het Pafcha. na twee dagen was: want het heeft gebleken dat

van )crus fulks den Overprieûers noch d’uitvoerders van Jefus hals-vonnis felfs niet

‘n bekend en was: ja het Paafch—feelt lag haar t’eenemaal in den we ‚ om

Looî’l‘cid hy Jefus te Vangen en te Dooden: en daarom befluiten fy ook , dat fulks doch

et шаг. OP
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op het Feeft niet en mogte gefchieden , om alle Oproer te fchutten. Dus

_willen dan de Difcipelen met het Volk alleen ‚ dat het Pafcha na twee da

gen was5 maar dat] efus op het felve Feefl: fou Overgeleverd worden , en dat

tot de wreede dood der Kruis-flraffe , dat en маете niet. Dochjefus heeft

haar dit .beide eenigfinds faamenhangende voorgedragen , op dat hy haar

van het geenfe niet en willen , te gelijk onderrigte , en met den tijd en da

afbakenen fou , hoe na-by fijne Overleveringe voor de deure Rond. ja het
gene opmerkelijk is, den Euangelil’t Mattheus fegd daarom ook; de Soo

ne des Menfchen word Û‘uergele’verd ,‘ op dat hy de fekerheid en naby—

heid uitdrukte. ’t Gene egter van onfe Overfetters met andere , feer wel na de

waarheid en de orden van den tijd, overgefet is 5 Sal O’vergele’verd worden.

Sulks dat Jefus dan haar dit alfoo te faamen fchijnd te kennen te geven ,

op datfe foo feker fouden weten, dat fijn Kruifling op den eigen dag van

het Pafcha foude volbragt worden , als fy fekerlijk willen dat het na Twee

dagen waarlijk Pafcha was : invoegen hy haar den dag’te gelijk met de

‚wijfe van fijn dood aanfeidc , die niemand en wifie dan Jefus alleen; felfs

ook niet fijne Regters , gelijkwe terfiond feiden 5 en uit de rigtdraad der

faake hier na verder blijken fal. Daar dan ook met eenen fal openbaar worden,

datJefus woorden , Voortgekomen uit den mond der waarheid , genoegfaam

tegen ’t menfchelijk voornemen en de beraadflagingen der Òverprielters en

den geheelen Raad, heeft konnen Pfand houden5fchoon dat hun gedagten hier

tegens malkanderen aangekant lagen. Jefus hadde gefe d, het loude op

het Paafch—feefi gefchieden: denjoodlchen Raad hadde een andere zin, en

befluit het niet op het Feeft te doen , op dat’er geen Oproer onder het

Volk en quame. Doch den uitílag heeft geleerd , dat de raadflagen der

menfchen tegen het befluit Gods, feer ligt te kort fchieten ,- en datJefus ñ

de Magten en de Overheden uittrekken en over haar Zegepralen konde , eer

[у felfs nog hare boofe raadflagen hadden vaflgeûeld ofuitgevoerd. Maar gc.

lijk het niet fonder Gods byíondere Voorfienigheid en Wijsheid gebeurd is,

dat foo grooten {tuk van de Verborgentheid des Geloofs , als daar is de Over—

leveringe van Jefus in de dood, welke gefchied is op het PAASCH-FEE snalfoo

vereifcht waarlijk de gewigtigheid der faake , dat wy de Natuure en het ware

Oogmerk en den Tijd , en andere omllandigheden van dat felve {hik , aan

dagtelijk doorloopen 5 om dat ons fulks een groot ligt en Voorbereidfel , tot

de befchouwing der Goddelijke Wijsheid en H. Schriften, fal konnen toedie

nen. De meefie regtfinnige Leeraars en Taalkundigers houden voor feker,dat

de benaaming PASCHA , waar mede dit Feeít van ouds genoemd is geworden ,

eigentlijk beteekend een Doorgang ofЙоги-54115 ,‘ nadien PESACH , waar

van ons PAscHA uit het Grieks komd , by de Hebreen , even dat felve te ken

nen geeft. Hoedanigen naam dan aan den Dag en fekcre Ceremonie ontrent

het flagten en Eten van een Lam gegeven is,diemen in de Hebreenfe Kerke fe—

Mat:h.2‘.

Vers 5.

Waarom

Icfus (ijn

dood te gol

l ij k aan den

tijd des

Paafch-feeft

valt-heg: en

bekend

maakt.

Schoon

da: _l cfus

voorleg

ging regen

et VOOÌHC‘

men van de

Overprie

fiers aange

kam lag ,

heeft cgrer

and ge

grepen.

]efiis í:

nier (onder

verbor

gentheid

op het l’a—

fcha gc.

kruift.

Wat Pa

scHA ei

gentlijk Ьс

tcekcnel.l

derd d’Uittogt uit Egipten, naar Gods gebod, ter Gedagtenis van dien Nagr, l

heeft gehouden , in welke den flaanden Engel , Exod. I 2: 1 z , 13. in Egipten

, Doorging,en alle Eerfigeboorne doode 5 doch de Huifen der Kinderen llraels

genadig [fverify-ging,om dat hare Boven-dorpels en Zy-pol’cen met het Bloed

van een Lam belh‘eken waaren. Waar van de Goddelijke Inítellinge in de

aangehaalde plaatfe klaar genoeg te fien is. Gelijk Mofes dan ook even te

vooren de wijfe en manierejvan een foodanigen Lam afte fonderen , te Slag

ten, en plegtelijk te. Eten, voorgeíleld heeft; ’t felve noemende DES HE EREN

PASCHA , dat is, des Heeren Doorgang of ИМИ-54725. En foo wordenfe

ook belall: in haare Huisgefmnen het felve aan haare Kinderen voort te

leeren , felfs wanneerfe daar na in Canaan fouden ingekomen zijn 5 en dat

Waarom

dit des

Heeren Pa

fcha gc

nocmd is.

B b Ь ь 5 wou.
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d’Ouden of Huis-vaders van haare Kinderen wegen dit Pafcha {ouden ge‘

vraagd worden, Wat is dit? of wat beteekend, n defi’n Dienjl .? (001611—

dente (eggen 3 Dit ¿s den Heere een шариату ; die ‘voor der Kinderen

рсЬепа- Ifraels hui/èn voorby—ging т Egz'pten, doe h)‘ de Egz‘ptenaarsfloeg )en on

je' Hng'ß'n bevrĳde , Exod. 12: 26, 27. Waar toe men aanmerken moet,

de Daad dat van wegen de daad Gods , die hier De: Heeren Pafi‘ha genoemd werd ,

den felven naam ook overgegaan is, niet alleen tot den Dag op welkmen

ш her Eren defe Gedenk-Ceremonie hield ; namelijk eenjarig Lammeken te flagten , te

31:3"— Braden, en volgens d’Iní’cellingc dat felve te Eten; maar ook tot het Lam

gebragt. meken felfs , en tot de Ofi‘erhanden die doe geflagt wierden , overgebragt is 5

march- en geduurig in deJoodfche Kerke onderhouden is tot haaren laatí’cen onder—

они" gang, gelijk te fien is, Exod. 12: 21. en 2 Кгоп. 35: 1, 11, 13. Alleen

i‘chijnen ons eenige tull`chenvallen voor te komen , in welke defe Ceremonie

’ eenigfinds noodlaakelijk , ofte ook wel uit {lofheid in Ifraelagtergelatenis

geworden д niet tegenfiaande fy door de Goddelijke Inílelling tot defelve ten

hoogllen verpligt waaren. ‘En van defe firikte en feer gewoone onderhou

Marc.l4— dinge des Paafch-feefis, feiden dan ook de Difcipelen tot jefus ; Waar

vers 11. «ля/Иду dat up' u bereiden het Pafcha te Eten, Matth. 26: 1 7. Want die

“Ми“ het op den wettigen dag deden, worden geleid , Het Риг/Нм den Heere `

haaren God: teЛадах ,' gelijk Mofes alfoo fpreekt in de herhaalde Wet:

handelende van het houden der Drie groote Feeí’cen ;‘ namelijk Paafchen ,

_ ' Pinxteren ( dat is het Feefl: der vu Weken) en het Loofhutten-feelì ,

Deut. 16. Want dat het Feelt felve , dat wy thans van handelen, ook

‚ met dien eigen naam, het PASCHA by de Hebreen genoemd is ‚fulks werd

ons niet alleen duidelijk genoeg aangewefen , Exod. 23: 15. en Lev. 23.

me: is. vers 5. Scc. daar het felve , Het Fee/i der Ongefimrde Branden, en des

Heeren Paafi‘hen genoemd werd 5 maar ook feet net in ’t Nieuwe Teila

' ‘ ment,]oh. 18: 39. daar felfs Pilatus na de gewoone fpreekwijfe derJoden

{гнит- feide; Gy hebt een gewoonte dat ikuop het Pascna eenen los [еще ,' datis

„381,; 17' op het Paafch-feeí’c, of Fee/i ‘van Paß/aa; gelijk Aůor. 12: 4.. Praat. Ец

Wanneer in defen zin heeft dan ook Jefus geleid, G] weet dat het na twee dagen

‚nop „т Pafcha is. Want gelijk de Feeflz—dagen haare gefette dagen hadden, foo

‘fhg konde een yder , ten minfien als die naby waaren , weten , wanneer de felvc

ficzmlnc {ouden zijn, en fig daar na fchikken. Welk nu den juiílen dag van het:

www Pafcha was, fulks konnenwe uit delfelfs Infielling ligt ontwaar worden:

“tĳm: namelijk dat het Lam dat een Manneken moelle zijn , van den Tienden der

gcfì w°r Maand Ашв ‚ naderhand NISAN genoemd, moelle afgefonderd, en in'

m' bewaringe gehouden worden tot aan den Veertienden : en alsdan geflagt wor—

£106.13». den Ïuflthen de twee Uffa/anden, Exod. 12: 3, 6. Sec. En gelijk dejoden na

de wedcrkeeringe uit de Babylonifche gevangenfchap , verfcheide herfiel—

lingen en voorfieningen , ontrent de onderhouding der Feel’c-dagen , en ande—

re uitwendige dingen , door de Schriftgeleerden hebben gedaan, die tot

op de tijden van de Saligmaakerjefus, neerí‘tig zijn beforgd geworden 5 al

foo verneemdmen mede uit haare oude Gefchrifien , datfe ontrent defe tijd ‚

Нос де de gewoonte hadden , om door groote Tafereelen of Schrijf-Tafels , als

тж?“ by-wijfe van Eeuwigduurende Almanakken, of Tijd-wijfers , fiaande aan

Slligmakcg het einde van den gemeenen Voorhof, de aanfiaande Facil-dagen bekend

:i: te maaken. Gelijkmenook de naauwkeurige onderhoudinge des Paafch-feefi

ьсьспа g in die dagen , niet flaauwelijk afgeteekend liet in de Euangelifche Hifiorien:

1”“ka als dewelke geduurende de wandeling van jefus op Aarden , van verfchei

de Paafch-feel’cen gewag maaken. Doch ’t en fchijnd niet meenen fommi.

ge , dat Ifrael het Pafcha in de Woeí’cijne doorgaans onderhouden heeft:

na
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nadien de Befnijdenis , geduurende haare fukkeling , heeft opgehouden ,

en dat geen (_)nbefnedene het Pafcha en vermogt te Eten , volgens de Wet

der Inltellinge , Exod. 12: 4.8. Invoegen datíe niet als na het ecrite jaar

datfe uit Egipten getrokken waren, het Pafcha fouden gegeten hebben 5

en het felve voorts hebben nagelaten tot op d’aankomíìe in de efi‘ene Vel`

den van Iericho, als wanneer fy te Gilgal wederom het Pafcha aten , Jofua’

5: Io. namelijk na dat de Kinderen en al het’Volk dat in de Woeí’rijne

ebooren en Onbefneden gebleven was , wederom Befneden waaren. Gelijk

den Heiligen Schrijver van ’t gemelde Boek aanteekend , kap. 5: 4-8. Doch

wat aangaat, dat in ’t Boek der Uit-togt gefeid word 5 datgeen Onbefne‘

dene het Pafiha fol Eten; ’t felve willen iommíge, dat alleen op de Om

befnede Vreemdelingen fret; namelijk die niet uit het Zaad Abrahams voort

gekomen waaren. Want indien zin foumen de woorden Exod. 12: 4.8.

eenigfinds bedenkelijk konnen opnemen: ufl: nu een Vreemdeling h] uw

verkeerd, ende den Heere het Pa/eha houden/al, dat alles watMannelĳk

й, h] hem Befizeden worde, en dan kome h)’ daar toe, om dat te houden,

ende h)’ fal wefi’n als een Ingebooren de: Lands : maar geen Onbe/nedenjal

daar ‘van Eten. Namelijk dan alleen, niet den Onbefneden Vreemdeling, met

uitíluiting van de Soonen der 1frae1iten5 fchoon die niet Befneden waren,

van wegen de moejelijkheid der Reife. Gelijkmen ook noch fchemeragtig

aangewefen fiet, vers 4.3-4.5. Dit 125 de Infettinge ‘van het Peg/ehn, geen Dçvmm»

Vreemdeling: Saone, geen Uitlander, noch Huurling, fizl daar ‘vanbten ,- ‘ÈÈIO'ÈÍQESÍ

doe/o alle Knegt шт )der een , die voor Geld диода, na datg)’ hemfult denemogtc

Befneden hebben , danfol h)‘ daar ‘van Eten. Maar nadien de Befmjdenis aan lè't‘cî‘fih‘

de Vreemdelingen. alloo wel als aan de Kinderen van Ifrael , van wegen l

de langduurige Reife in de Woeflîíjne heeft moeten agter blijven 5 foo

fchijndmen dit alles te moeten opnemen voor Wetten , diefe naderhand in

het Land Canaan {ouden waar te nemen hebben: want eenerlei Wet moe/l Ехоа. u..

den Ingebaornen en den Vreemdeling onderhouden , volgens vers 4.9. En "Щ?

daarom houdenwy voor het fekerlte , dat het Pafcha in de gefeide tijd, Het Ра

niet jaarlijks gehouden is. Gelijkwe ook vernemen , dat het naderhand door fd“ Wm“

flordigheid en verval in de Kerk-tugt , een tijdlang nagelaten is , vol ens

2 Кгоп. 30: 3. ’t Gene dan door Hiskia herí’teld wierd 5 namelijk in de сидит“!

tweede' Maand 5 alhoewel het op den Veertienden der eerflîe Maand moe- nagelaten'

fle bereid worden : doch fy en konden het doe niet op den6Fefetten tijd doen 5

Om dat de Priejiersfig op dien tijd niet genoeg geheilig en hadden, en ’t

Volk niet opgekomen en war teÎernfalem. En daarom moellenfe dan ook van

nieuws door gantfch Ifrael , met een uitroeping , tot het Pafcha genoodigd же???

worden: Want fegd de Heilige Hifiorie , у en hadden ’t in lange nietge— ‚Ìaîr‘Êchĳ.

houden, gelĳk ’t gefehr'even wad, vers 5. Ook en fchijnen de _joden in ncliikiu de

de Babylomfche gevangenfchap , het gefette Pafcha niet onderhouden te BCÎËËËÎÊ

hebben: gelijk te lien in het Boek van Ezdras , kap. 6: vers 19-22. daar lch‘i’m“

de Priefiers haarllgereinigd hebbende, wederom het Pafcha fiagten en E- Шань”

. _ _ den.

ten met de Kin eren der Ge’uangemfle, op den Veertienden der Ecrite Lev-Law:

Maand, volgens de' Wet, Exodus 12: 6. En nadien daar van ouds een

gefchil in de Chrifien-Kerke onder de Godsgeleerde geweefl: is 5 namelijk Deur. im.

wanneer `lefns fijn laatlle Pafcha gegeten heeft: ( want fommige {tellend оград

feer waarfchijnelijk op den eigen dag der joden , andere een dag vroeger) °P je" fg

foo diend hier ook onderfogt 5 Wanneer , hoe en op wat dag en [rond dejo- Ëi‘r‘iÎÎgÏi‘

den waarlijk haar Pafcha geflagt en gegeten hebben 5 op datwe jefus ‚als gm" *mfr

ons waare Pafcha en tegenbeeld van het Schaduwagtige , in het regte punt ‘Sm ouds

.. ‚ _ betwift gc

des tijds, voor ons geflagtet en afgefchilderd voor onfe oogen mogen tien, wordm

foo
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Waarom foo als hy onder den Joden Gekruiiiigd is, 1 Cor. 5 : 7. Galat. 3: 1. Нес

het “Wig is wel feker uit de Wet , dat de Joden haar Paafch-lam , op den Veertienden

IÎÍÊÊÎÎ" dag geflagtet en in ’t begin van den vijftienden gegeten hebben 3 welke

weer? den Eeriten dag genoemd werd van de Ongehevelde Brooden , Matth. 26.

vers 17. ÑVant alhoewel het waaris , dat het Eten der Ongehevelde Broo‘

den —, dat navolgens de Wet, Seven dagen duurde, Exod. 12:15. eeri’t op

den Vijftienden dag fijn waare aanvang nam; namelijk des Avonds na den

Veertienden dag , op welkmen het Paafch-lam At: foo is nochtans den

Veertienden , op welkmen het Paafch-lam flagten moeite , Den Бег/ген dag

der Ongehe‘velde Brooden genoemd, van wegen de gewoonte der joden ;

welke twee Uuren voor het aankomen van den Avond, in welkfe het Ра—

fcha Aten, alle het gehevelde Brood, uit haare Huifen weg deden; ge.

äv‘âîl‘i" lijk in de aangehaalde Wet en in meer andere plaatfen te lien is: en feer

„32%; wel moet in agt genomen worden , om net te verilaan , hoedanig de Difci

Num-11* ре1еп op den Eeri’ren dag der Ongehevelde Brooden (namelijk die op dien

vm 16’ '7' dag , haare Voorbereiding en begin kregenQ konnen gefeid worden rotjefus

gekomen te zijn , om hem afte vragen; Waar hy wilde datfe hem het Pa‘

icha bereiden londen? daar nochtans de regte tijd der Ongehevelde Broo—

den , eeril: op den Vijftienden , met de Maaltijd des Paaich-lams, waarlijk

Bedenke- heeft begonnen. Het Pafcha moeite ook nergens geflagt worden alsin den

Irĳkacäliì' Tempel, en niemand vermogte fulks in fijn Huis te doen , volgens Deur.

Jïsìc‘ïm 16: 5, 6. Want het moeite gedaan worden ter plaatie die God verkooren

hrm?) dat hadde om fijnen Naam aldaar te doen woonen : gelijk Maimonides dat feer

ЁЁЁД’ЁР fraai verklaard heeft. Waar toe dan op die tijd veele Priei’ters waren, die defe ‘

¿Sg “яг?" flagting gefwind en vlijtig waarnamen: gelijk mede de Vaderen der Huisge—

31,32?“ finnen, ’t felve ook wel in defe H. plaatie mogten doen. En dit moeite te meer

"сев" gc- in des Tempels Voorhof gefehieden , dcwijl het Paafch-lam ook een Offer‘

gum “ ' hande was, Exod. 12: 27. en 34.: 25. van Paulus ook in dien zin alleenop

Chriilus gepai’t, 1 Cor. 5: 7. Want,0ns Pafeha is‘voor om стад-т; be

teekend daar foo veel als Geofi‘erd. Gelijk ook hierin heteigen wefen van

een Offerhande gebleken is, dat met het Bloed defer Lammeren , een Hei.

lige beiprenging gedaan wierd door den Prieiter, waar van men voorbeel

den iien kan , 2 Kron. go: 16. en kap. 35: 1 1. Even gelijk ook in den Nagt

Exod. „_ der Uittogt, het Bloed van defe Lammerenaande Poften geítreken wierd,

W511- welk voor die tijd haare Altaren waren. En overmids de hedendaagiche

Joden de Stadt jerufalem , en te gelijk haaren Tempel en Altaarmiifen;

foo houden fy wel Pafcha ter gedagtenis haarer doorlugtige Verloiling uit het

Dienilhuis van Egipten 5 doch fy en konnen ofmogen geene Lammeren flag—

ten om te Ofl‘erenpm datie geenen Altaar hebben. Gelijkfe ook niet najerufa-

lem konnen opgaan , als eertijds ielfs de Parters en Meders , en andere uit ver

afgelegene geweilen die Joden waaren, op de Feeilen derwaards gingen,

Aítor. 2: 9. 500 dat deie aanmerking, namelijk dat het Pafcha alleen te

Jerufalem geflagt en gegeten moeite worden, ons in ’t voorby- gaan kan

leeren; dat wanneer de Diicipelen aan jefus vraagen; Waar wild g)’ dat

Matth.26. ’w)’ uw bereiden het Pafiha te Eten? Sy alsdan niet en vraagen , 1n wat

"°‘“7' Stadt of Vlek fy fulks i‘ouden doen ; maar in wat ofin wiens Huis fy hem

mm“ het Paicha bereiden fouden? want dat verneemdmen daar uit, als Jefus

1:00“- haar alleen antwoord en fegd, Gaat in de Stadt, dat is, te Jerufalem:
‚дашь nadien fy hem dit waarichijnelíjk afvraagen , aliTe met hem te Bethanien

:Choudm waaren; welk Vlek alswe geilen hebben, flegts een half Mijl van Jeruia

worden' lem lag. Overweegd de faamen'nang van dit voorval met de voorgaande

Zalving: waar vanwe in ‘ft voorgaande Hoofdiluk gefprooken hebben: en

‘ ’ de



Jesus LAATSTE AVONDMAAL OP HET PAASCH‘FEEST DER Jonen. 569

de ruim aangehaalde Text-woorden , uit Matth. 26. en wy fullen uit beide

fien, dat ons die omílandigheden genoegfame valle bewijsredenen in de hand

reiken , om te gelooven , datjeí‘us fijn laatfie Pafeha en Avondmaal , op den Bewijs dat

eigen Dag en Tijd van dejoden gegeten heeft. Want alsjefus tot fijne Di— {fffuîfiin

fcipelen leide; G] weet dat na twee dagen Paß/aa i: ,' en datfe naderhand d:„c‚‘cï,:g„

wederom aan Hem vraagen 5 Waar wild ¿y dat w] ubet Paß/m bereiden riid Идти

te Eten 2 Ja datfe opjefus bevel ook najerufalem gaan , en de Opper-Zaale dëcjáäähtî

ten Huife van fekeren Huis-waard; (die ongetwijfeld een goed Vriend van Теплыми

]efus fal geweel’t zijn) toegeruít , dat is, de Tafel-Bedden tot het Paafch— Atm'

maal opgefehud en gefpreid vinden 5 foo fietmen waarlijk dat dit’alles fiet

op eenen algemeen-bekenden Dag of Feelt, die de joden gewoon waaren

alsdan te houden. Het genejefus dan ook nu met fijne Difcipelen op defelve

tijd , en volgens de Wet begeerig was te houden д om dat gelijk hy feide , fijn

Lijden naby en als voor de deure Rond, Luc. 2 2: 15 . Van het welkejefus, in- Шт 1‹

dien hy gefind waare geweeíl‘, fijn laatlte Pafeha eenen dag eerder te hou- de Евы);

den als de gewoonte der `joden was, immers niet en fonde geleid hebben , 1°" "идёт

dat de Difcipelen den dag van het Pafeha willen, dewijl fulks dan geheel- Bigstßîfcìîs

en-al niet en fou te pas gekomen hebben: nochte ook dit niet , dat de Di— тщету:

fcipelen hem vraagden , Waar b] het Pafiha,‘wz‘lde bereid hebben? Gelijk- 33,111?

fe ook om geen andere reden niet en vragen , wanneer of op wat Dag hy Ьшесп

dat wilde Eten г als om dat hun den gewoonen dag des Pafcha feer wel giëäää‘e

bekend was; en dat na alle waarfchijnelijkheid het verftellen der Feeften, willen

daar fommige hier mede voor den dag komen, by dejoden doe noch niet h°“d°"'

in gebruik en was gekomen. En fchoon_ al waar is, dat de Fedi-dagen na

de Nieuwe Maane valt—geiteld zijn geworden 5 en fommige daar by feg. durem

gen, dat de Joden wel gewoon waaren het‘Paafch -feefl: twee dagen na ËÊËÎ‘ÂCVOL

malkander te houden , om datfe on'feker waareu op wat dag de regte Feeft- Nieuwe

dag valt-gefield was; foo en geld egter die uitvlugt geheel niet onder de

Joden van jerufalem ; nadien fy daar gelijkwe geleid hebben, den eigen veranderin

dag altijd willen 5 daar het andere alleen diende, voor de Buiten-landers ä?“

die injudea en verder afgelegen waren, en het felve niet en wií’ten. Nochtans, ‘

niet tegenítaande alle defe en noch veel klaarder blijken, heeft egter de

Griekfe Kerke lange fiaande gehouden, dat jefus fijn Pafcha, een dag

vroeger als de Wet belafie, gehouden heeft; namelijk op den Dertienden

der Maand Abib of Nifan , en niet gelijk dejoden op den Veertienden. En

gelijk het Eten van Ongeheveld Brood eer—[t aanging op den dag dat het

Pafcha ofte het Eten van het Paafch-lam des Avonds daar aan gefchiede;

alfoo Ptelden defelve dan ook op diegrondfieun voor vait, datjefus Gemeen

Brood gebruikt , en ook fijn Gedenk-maal daar mede ingePteld heeft. En op

datfe _]efus hier niet als een fchender van dejoodfehe Wet fouden fchijnen te

Rellen 5 feidenfe dat hy dit tegen de Wet heeft mogen doen , om dat hy 32:55:21“

een Heere van de Wet was. Doch dit is onfes agtens feer blaauw , na- Sommige!

dien Jefus immers geworden is, Onder de Wet, op dat by die, die onder Resin#

de Wet waaren, verlegen/bade, Galat. 4.: 4., 5. Waarom hy ook door de Îîïcgäĳin

Befnijdeniffe een fchuldenaar geworden was , om alles te onderhouden wat in “диет“

de Wet belalt was te doen ; als zijnde dien , die van hem felven betuigde dat ËÎÀ’ÎÄ ge.

hem alle geregtigheid betaamde. Hoe fal hy dit dan tegen de Wet gedaan ffm; *mfc

hebben г En foo j efus waarlijk alle de Ceremonien gehouden heeft die dejo- rifugi-j,

den hielden in het houden van het Pafcha , foo heeft hy niet alleen den WCMC

felven dag, maar ook het Pafcha, door het Eten van een Paafch—lam , met dm“—

Ongeheveldc Brooden , en alle plegtigheden die daar toe behoorden , gehou- ’

den met fijne Difcipelen: gelijk aanfionds uit feet veele omí’tandigheden ,

Сссс. die
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diemen gewoon is mogelijk maar alte agteloos over het hoofd te lien , blijken

fal : ja waar vanmen hier alreede de waarheid uit derfelve gewoone benamin

en fpreekwijfe , genoegfaam heeft fren doorí’tralen. Laat ons derhalven ook

foo gek niet zijn , datwe met fommige uitfinnige menfchen fouden gelooven;

datjefus geheel—en-al het Pafcha ofPaaí‘ch—lam niet gegeten heeft 3 maar dat

hy alleen te defer tijd , lijn laatlle vermaarde Avondmaal gehouden heeft ,

in welk hy de Verbreking fijnes Lichaams , dat is ‚fijn Dood , onder de breking

des Broods en omgaan van den Drinkbeker, tot een Verbonds—teeken van ’t

Nieuwe Teítament, íngefield heeft. ’t Gene waarlijk ongerijmd is, niet tegen

í'taande het eertijds het gevoelen van fommige der Griekfe Kerke was;

en naderhand noch groote Mannen gevonden heeft, die hun Zegel daar aan

gehangen hebben. Andere, Jefus Paafchmaal ook een dag voor derjoden

l’afcha {tellende , {eggen 5 dat hy het wel op den Veertienden , doch dejoden

op den Vijftienden gegeten hebben ; uit reden dat fy het Pafcha volgens

d‘Overlevering der Vaderen, van wegen den Sabbath , eenen dag laater ge— _

fet hebben : En beveiligen haar gevoelen uit een naauwkeurigheid die veele

van de laatere of hedendaagfe joden onderdouden: rekenende de Nieuwe

‚ Maane foodanig , dat de heelt-dagen nooit voor ofna een Sabbath komen.

’ _ уооааьс Gelijkfe ook daar toe defen regel hebben : Dat het Pafoha nooit op den

‚t Tweeden, Í/zerden noch Serden Dag der Weke moet komen. ’t Genee er

ficllgìvan van de Oude _]oden anders verflaan fchijnd , als die volgens Aben Ezra,

d“ in den Talmud en elders, regt het tegendeel fchijnen te leeren: ja dat het

fumare. op alle dagen van de Week heeft konnen vallen , getuigen veele van de

voornaamlte Griekfe Kerk—Vaders. Die nochtans welke het verí’tellen der

FeeIÌ—dagen, voor een Aal-oud gebruik derjoden willen vait-gelteld hebben;

beíluiten daar uit , dat het Pafcha nu in dit jaar op den Sesden dag der

Weke komende, om den volgenden Sabbath , die de Sevende was, ver

{teld is: en dat jefus alfoo op den Veertienden volgens de Wet ,. doch de

Joden op den vijftienden na defe oude Overleveringe , het Pafcha fouden e‘

geten hebben. Daar zijnder ook noch andere die dit gevoelen aldus voor heel

waarfchijnelijk willen gehouden hebben, feggende; dat het in derjoden

vryheid gelaten was, alle Feeílen twee dagen te Vieren; om datfe, ge

lijkwe aanPronds begonden te {eggen , van den regten tijd ook niet alte

четы: feker en waaren 3 nadien eenige de Nieuwe Maane wilden gerekend heb

ben , na datíe gefien wierd; andere na datfe met de Sonne vereenigd wierd:

chicuwe het gene dan by dejoden, het kennelijk fien offchijnen,eenen dag voorquam.

Mmc' Hoedanigen tweederlei Viering, beide voor Wettig wierd gehouden ‚om

dat de wet niet net bepaald en hadde , hoemen de Nieuwe Maane reke

nen moeite. Gelijk dan ook de Euangelifien den eigen Dag op welkeje.

‚ fus het Pafcha gegeten heeft , niet klaar genoeg fchijnen aangeteekend te heb

ben. ja eenige meenen uitjohannes te konnen bewijfen , dat deJoden het Pa

‘ i‘cha doe noch niet gegeten hadden , alsjefus na fijn laatí’te Avondmaal, Ge

vangen en felfs al aan den Rigter Pilatus overgeleverd was: haar gevoe—

bad: lo.. len veítende op Johan. 18: 28. alwaar geleid word, dat de Overprieí’ters

den haar niet in het Rigi/nun’ gingen op datfe niet verontreinigd en wierden _‚ maar

1ng het Paß-loa mogten bien. Als mede kap. 19: 14.. Het wat de Voorberei—

ren lĳdt-n dz'nge de: Peg/elm. Namelijk wanneer Pilatus op den Rigrerfioel ging zit.

Ёж?“ ten. Doch behalven dat uit vers 31. niet alleen genoegfaam kan blijken,

усищи. dat hier van de Voorbereidinge des Sabbaths gefprooken word‚die op het Pa

lus‘ïiicrlchij- fcha volgde , en daarom Groot genoemd word: foo en moetmen ook niet

тык. meenen , dat de Joodfchc Overprieí’rers des Avonds te vooren , namelijk

als jefus fijn Pafcha At , haar Paafch-lam niet gegeten hadden; nadienmen

moet
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moet aanmerken , dat het Pafcha langer duurde , als datjuill: het Paal‘ch-lam seeming

op eenen Avond gegeten wierd. Want de Lammeren en Runderen die 161011
ор dit РссРс ‚ Seven dagen ge-Oflt‘erd wierden , volgens 2 Кгоп. 30: 22.ver— l ‚1 ‘

’geleken met Deut. 16: 2. konnen ook onder dit Pafcha of Feelt van Paa

lthcn betrokken worden. Van welke de Prieftets Etende, niet onvoegfaam

konden gefeid worden , ook het Pafeha te Eten ,‘ namelijk als een gevol

van het eigentlijke of Wettige Paal‘ch—lam. En fchoonmcn dit mogelijk

niet altc waarfchijnelijk , op het Eren van Seven dagen fon mogen paíl‘en 5

foo kan het nochtans met groote reden op het Eten van de Paafch-Offe

ren gepafl worden, welke op den eigen dag ge-Offerd waaren , alfl‘e haar

gewoone Paafch-lam Aten; en deswegen gemeenlijk tot aan den volgen

den dag uitgefield wierd. En fchoon die maar eerll: op den Vijftienden dag

ge-Ofi‘erd waaren geworden , foo zijnfe egter met regt het Pafcha konnen

genoemd worden , nadien ons johannes daar in_genoegfaam onderíleund,

wanneer hy den volgenden Dag ‚ die deVoorbereiding des Sabbaths was ,

noch de naam van Paieha geeft , leggende; Het waar de Voorbereiding des Pa- Ich. 19:

film: Vergelijkt’er mede vers 31. En in defen zin hebben de Overprie- “шт ï"

fiers van de Paafch-Ofi‘eren Etende, ook het Pafcha des anderen daags ge— Wahn

eten. Doch waar toe veele woorden, daar ons alle duiflerheid door het voor- {eggcnwil

val felfs opgehelderd word: want nadien het Paafch-lam alleen des Avonds 113;ß

moelle gegeten worden , en dat van de Overprieí’tersgefeid word, datí‘e in de под] het

fen volgenden Morgenítond,’ niet in het Rigthuis wilden gaan, Op дате ii‘a‘îhìn

niet ’uer—Ûntreim'gd wierden, maar het Риф/ж Eten ,' foo kan fulks geheel- Eten, doe

en-al niet op het Eten van het Paafch—lam fien , om datfe hen voor den уайт"

aankomenden Avond, hadden konnen waffen en alioo wederom Rein zijn om ЕЩЁ"

het Paafch-lam te mogen Eten. Want die Onrein wierd,die was fulks volgens "WMU"

de Wet , alleen tot aan den Avond. Doch indien {у haar ver—Ontreinígheid was'

hadden met in het Rigthuis te gaan , foo en haddenfe dien dag van de

- Paafch-Oí’feren niet konnen Eten ‚` om dat niemand die op eenige wijfe On

rein was, van de Ofl‘erhanden Eten mogt. Soo dat wy agten, dat de fake

hier door foodanig opgeklaard is, datfe ons niet meer de oogen benevelen ,

noch beletten {al te tien , dat de Overpriellers niet om het Eten van het

Paafch-lam , uit het Rigthuis’van Pilatus gebleven zijn 5 en derhalven dat

ons fulks dan ook niet en (al verhinderen te gelooven; datjefus met fijne

Difcipelen , noodfaakelijk het Pafcha , op een en den felven Dag, met

de joden gegeten heeft. Waar op dan ook alleen de aanfpraak vanjefus

kan gepafl: worden , wanneer hy tot fijne Difcipelen feide 5 G] ’weet dat

na twee dagen Pafeha is : Sprekende van een bekende faak en tijd ‚die

na de gewoone onderhouding derjoden valt Rond. En niet alleen dit, maar

daar door word ook feer klaar bewefen; dat het Avondmaal daarjohannes НС; A'l

kap. 1 3: 1, 2. van gewag maakt , enjefus fijne Difcipelen de Voeten wafle, IÏÎ“

niet en kan gehouden worden voor dit laatlle Paal‘ch—maal 5 dewijl dcfe tam“

Maaltijd niet alleen volgensjohannes eigen woorden , voor het Paafch-feelt ¿mism

der Joden , maar ook even een dag voorjefus laatile Avondmaal en Pafcha kan "“C‘r

gehouden is5 waar in feer veele tot noch toe gefiruikeld hebben , gelijkwe

breeder fullen fien. Als danjefus fijne Difcipelen henen fond , om aan fekeren houden

Huis-waard, die , alswe feiden , een vanjel‘us goede bekende en vertrouwde wordt“

Vrienden kan geweeil zijn, te feggen 5 De Маши/234 , mĳnen Tĳd is ‚га-12] ,

212th [2] u het Pez/iba banden met mĳne Difez’pelen , Matth. 26: 1 8. foo heeft

hy fulks op geen anderen grond gedaan, als om dat het de gewoone tijd en

dag was, op welkmen by de Joden het Pafcha bereide. Gelijk de Difci

pelen ook henen gingen , en het felfde alfoo deden: namelijk een Lam kog—

Cccc 2 ten,
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ten , en in den Voorhofdes Tempels lieten flagten , en na defen Huis-waard

Mams. bragten , daar het gebraden wierd. Waarop dan de Heilige Hiftorie feid 5 Al:

"fs 1°- het Avond <geworden ’wae , lag yefm aan met de шлам, dat. En alhoe

Inwatzin wel eenige meenen dat de woorden, Jl/Ígj‘n tĳd is fla-_[7], fouden fien o

Icfusvan dit Feeft dat na-by was; (even gelijk hy tot fijne Difcipelen gefeid had

fii‘f‘lâallìh'û de, Gy weet dat na twee dagen Риф/94 и ,‘ en dat daar door blijken fou,

’Îqâlmjîù dat Jefus den tijd heeft willen voorkomen, om dat hy wifle dat hy tot

"f1-lv- op het Paafch-feefl niet leven en fonde; gelijk Grootius met andere , defe

woorden een foodanigen draai wil gegeven hebben 5 om’er mogelijk een

voordeeldjen uit op te Reken 5) foo kanmen fulks nochtans veel beter op

de aan-naderende tijd , of Uure van fijn Lijden paffen, dat feer na—by was :

gelijk het immers Jefus felfs alfoo fchijnd te verklaaren 5 wanneer hy tot

iijne Difcipelen feid: Ik hebbe ягодиц/г: begeerd dit Pafeha met u-lzeden

te Eten, eer dat ik L_ij'de: Wат‘ Парад u _, dat ik niet meer daar fuan E—

tenfal, 5%. Luc. 22: 15, 16. Soo dat hetdan vaí’cby onsítaat, datjefus

Не: M_ op den eigen tijd het Pafcha gegeten heeft, namelijk wanneerdejoden haar

fchawicnl Paafch—lam Aten des Avonds 5 die wel op het einde van den Veertienden da

gïaâlînds volgde , maar egter voor het begin van den volgenden Vijftienden dag

dag? c4.' moet gerekend worden. Welke Veertienden dag , Den eer/fen dag der On.

а“: ‘t gehevelde Brooden genoemd werd 5 op welke het Pafcha moeite Geflagt

dcälsolîn worden , volgens Luc. 22: 7. Daar wy ook fieri, dat Jefus aan de Difci.

ä’snd‘" ‘S‘ pelen lait geeft, om het Pafcha op dien dag te bereiden , vergelijkt Matth.

тут) 26: 17. met Marc. 14.: 12. En dit en [al ons gantfch niet {waar om verflaan

noch om toe te Remmen vallen, wanneermen aanmerkt 5 dat gelijk inde

Scheppinge , den Avond gegaan is voor den Morgen , dat alíoo ook by de

meelte oude Volken in gebruik gebleven is, darmen den Dag van den

isĳ‘gjäî Avond heeft begonnen te rekenen -, welk gebruik onder anderen de He

brccn van breen ook aangenomen hebben. Invoegen dat den Dag onder hen met den

gîgoìflîgd Avond beginnende, ook wederom aan den Avond van den volgenden Dag

:c rekenen. eindigde. Waar door ons wederom feer klaar voor-oogen gefleld word,dat dan

г ]еГцз fijn Pafcha op den Wettigen tijd en eigen Avond als het de joden
oäîfffnus Aten ‚ gehouden hebbende, ook op dien {elven Dag Gekruillìgd is. Want het

¿9&1de dig Palcha gegeten wordende op den Avond, die het begin was van der jo‘

den Vijftienden dag, foo is jefus Gekruiit op den Dag felve , en Gefior

[en hebben, ven tegen den avond des felvigen daags 5 op welke wederom den regten

avond volgde, die de Voorbereiding des Sabbaths was: welke ook daarom

Jofeph van Arimathea deed verhaaiten , om jefus doode Lichaam te be

graaven. Gelijk ook uit Marc. 15: 4.2; en Luc. 23: 54.. op fijn plaatfe, foo

klaar als den dag fal gefien worden, dat het Pafcha niet fonder een op

merkelijke verborgentheid, gegeten is in het begin van den Dag 5 enJeius

_ Gekruiíl: is op den Dag felve, en Geílorven en Begraaven is, op het ein

de van dien dag: op dat het Lichaam en de Schaduwe elkander niet al

alfoo :. 1ееп op een en {elven tijd , des te beter verklaren en aanwijfen foude 5 maar

“hie "“ dat ook blijken fou; dat gelijk het Voorbeeld in het begin des Daags bloei

de en gefien wierd, het Nabeeld en de Waarheid, op het einde des Daags

voorgeíleld wierd: nadien alle de Schaduwen in Jefus uitgediend en ten

einde loopen moeí’ten. Want dat wy het Paafch-lam voor een uitdrukke—

lijk Voorbeeld van Iefus Dood moeten opnemen; fulks heeft ons niet al

1С°г-$=7. leen Paulus willen leeren , wanneer hy fegd 5 On: Peg/elm z': ‘voor ons ge.

huilde Ладе: ‚ namelijk Chri/fm ; maar het blijkt ook uit den Euangelif’r jo.

ивам: hannes, wanneer hy kap. 19: 36. het niet verbreken vanjefus Beenderen‘,

mĳ“ aanmerkt als een vervullinge van hetgene in de Wet, aangaande het Paafch—

lam
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lam belafi was , Exod. I 2: 4.6. G_y enfultgeeîz Been daar aan breken. Hoedani

ge fpelingen t’eenemaal opjefus pafi'en , als dien , welke gelijkjohannes fcgd;

Het Lam God: is, dat de Sonden der Weereld wegneemd, johan. 1: 29.

’t Gene wy dan ook daar in van jefus {lilfwijgens toegefitemd lien, wan- 13532:“

neer hy defen Paafch—dag tot den Dag van fijne Slagtinge en Dood heeft dag van het

uitgekipt; op datwe geenfinds in het Geloove fouden wankelen , wanneer

ons fijne Dood, als een tegenbeeld van het Voorbeeld des Paafch-lams , „ать.

door het Eeuwig en onverganklijk Euangelium , foude gepredikt worden. heeft

Gelijk mede de oude regtfinnigejoden , niet befchreumd en zijn geweefi: te

gclooven,dat den Meflias op dien felven Dag deVerlofiinge aan lí‘rael fou toe

brengen , in welke de Middelaar Mofes , het voorige Ifi’ael uit Egipten verlolt {Ё h“

heeft 3 waar van het Paafch-lam de geheugenis draagd: Hoedanigen Lee- dqääìflĳ

ringe ook noch in haaren Talmud te vinden is. Sulks datjefus even dan dit тёще“

feltde , heeft fchijnen te willen leeren , wanneer h feide; Gy weet dat na twee

dagen Puff/Ja И, (namelijk op welke de gedagtenis van de Verloflínge in Wam,

Egiptcn gevierd fal worden 3) ende de Saone de: LMen/ŕhenfal Отстёги- ищем?

‘verd worden от сем-„шаге worden. En nademaal men dan verpligt word ЁЖ?“

den Dag van jefus Dood op den eigen Paafch-dag der Joden te ltellen 5 масштаб.

foo hebben fommige doorfigtige Mannen daar uit aangemerkt , dat het "т

een groote misflag in de Chrifien-Kerk is, datmen den Dag ‚op welkmen

Jefus Glorieufe Upfiandinge vierd , met den naam van PAASCHEN noemd; dWûîrom

daar die met het aldergrootl’te regt , aan den Dag behoorde gegeven te wor- dj;

den , op welke jeíus aan het Kruis genageld cn geflorvcn is. Gelijk ook (чёОрПап

eenige van de oude Kerk—vaders , daarom het Heilige Avondmaal, welke Je- Ë'aïäîï‘m

fus ter gedagtenis van fijn Dood ingeí’teld heeft te onderhouden , niet heel moeite дед

on-eigen, PASCHA hebben genoemd. VVantdewijlhet Paafch-lam efield

was tot een voorbeeld van de Ofl‘erhande dieJefus alsde Meflias doen fou 5

en dat Godt de faake foo befiuurd heeft, dat dit ook in hem op een en

den felven dag volbragt is; foo en iffer geheel geen grondfteun waar op dit

woord een anderen zin kan aangedraaid worden ; fchoon ook datmen door

het gebruik en doorfigtig oordeel, in de faak felfs niet en dwaald. Waar

om eenige meenen, dat by-aldienme’n de WVijshcid Gods behoorlijk Wilde Waarom

opvolgen , datmen dan den Vrydag die voor onsgewoone Paafch—Dag komd, ‘wfg

behoorde PAASCHEN te noemen; om dat onfen Saligmaaker op dien dag fchenbe

Gekruifl is , en door den Dood hem felven voor ons Opgeofferd heeft. SOO 151231“ if

dat het Pafcha waarlijk veel voegfaamer ter gedagtenis van jefus Dood, noemdëc

als van fijne Zegepralende Opftandinge kan gehouden worden. Maar e— Women'

lijk het tegendeel in gebruik geraakt IS , en Jefus van fijn Dood fprekende

ook te gelijk fijne Opl’tandinge gemeenlijk daar aan—knoopte; alfoo mee.

nen fommige , dat het Eten van Paafib—hj’ren, ook daar van onder ons fijn

oorfprong genomen heeft: om dat gelijk men voorgeeft , eenige der eer

Не Chriítenen , op den Paafch-dag malkanderen te gemoed komende , een

Ey tot een waarteken vanJefus Verrijfi‘enifie plagten tctoonen 5 met byv‘oe—

ging van defe woorden , _ye/'1u' is Opgeflaan. Als offe hadden willen feggen ,

dat hy foo waaragtig Opgefiaan was , als het openbaar en bekend was , dat

uit een levenloos Еу ‚ een levendig Dier’, als uit een beíloten Graf, te voor- MUS

.. heeft het

fchijn konde komen. Pal‘clìa fee:

Indien het dan valt blijft, dat Jefus fijn Pafeha op den felven tijd der чете;

Joden gegeten heeft; foo fal dan nu ook van felfs volgen , dat hy doe lijn Îää‘nĳfág

Gedenk—Avondmaal ingefield heeft , eer hy noch van de Maaltijd des Paafch— van ссп 6:-,

lams was opgefiaan 5 doch egter niet eerder, voor dat hy voor de tweedem-aal fczkâîfgsx

aan fijne Dildpelen bekend gemaakt hadde , wie hem Verraden foude. Want Doods b:

С С СС 3 Horen.
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Terwijl dit gefchiede , gelijk Mattheus en Marcus verhaalen ‚ Terwĳl/è пос/9 Áten.

Namelijk wanneerfe het Paafch-lam Aten ; en datfe met malkanderen ha

lam Ar. re Beten , in de Schootels met bittere Saufi‘e indoopten: foo feidejefus we—

{î'âì‘ derom д, Een van uw fal my Verraden. Nemendejefus daar na defe Indoo

tweede- ping , voor een kennelijk Teeken , om aan te wijfen wie hem Verraden foude,

Îìmalvva‘r‘a- leggende д Die met my de hand in de Schootel [ndoopt falmy Verraden.‘

dgl. u Daar mede niet alleen willende uitdrukken, hoe grooten Schelmi’ruk het

w {oude zijn, ymand daarmen mede aan de Tafel is , en als door Onder
drukainnjï. panden van Vriendfchap, van eenerlei Brood en Spijfe gevoed word ‚te

guswoor— Verraden. (Gelijk het de Difcipelen ook uit dat begrip , feer koud op het

hert vald, fulks uitjefiis mond te moeten hoorenQ maar dat hy ook foo na-by

j aan Jefus zijde durfde komen aanliggen ‚ dat hy met hem te gelijk fijne

Wil-413°» Beten , in een en defelve Schootel indoopte. Want daar diende feerwel

aangemerkt te worden , datJefus gelijkwe aanftonds feiden , met defe reden ,

een nader befchrijvinge van den Verrader , dan de voorige heeft willen doen ,

Миша vergelijkt Matth. 26. vers 2 I. met 2 3. Daar—en—boven heeft jefus twee

°P h“ maal en op twee verfcheide reifen aangewefen , wie hem Verraden foude;

gelijk uit feer veel blijken openbaar is , íchoon dat fommige het felve niet alte

gemeen _ naauwkeurig en fchijnen waargenomen te hebben. Doch de faak en fal geen

gĳggggf t duifterheid noch fwaarigheid overlaten, wanneermen hier wederom wel aan

den verra- merkt , dat de Maaltijd , op welkejefus fijne Difcípelen de Voeten Waite , en

ga“; van den Verrader fprakdoh. 1 3. V an defe des Paal'ch—feefi en Infiellinge des
h H. Avondmaals,eenen dag moet onderfcheiden blijven. Want in die Maaltijd

“за???" voor het Feeft , fienwe klaar genoeg , datjefus ‚ (fpelende op het verdrag dat
moet l 5’ Iudas alrcede met de Overpnefiers gemaakt hadde , na dat hy daags te vooren

totBethanien gezalfd was 5) naar de Voetwaflinge tot fijne Difcipelen feide s

Phalìhmaal Gy lieden зуд Rein doch niet alle : Wetende wie onder hen den Verradervan '

gnfdâgää fijn Perfoon fou zijn , vers 10, п. En wederom vers 18. 1km/¿ggz niet van

„Еде: uw allen; ik weet welken ik m'tverkooren hebbe ; maar op dat de Schrift

vervuld worde : Die met my het Brood Eet ‚ heeft tegen myfijn Verflèn opge.

beven. uit Pfalm 4.1: 10. En defe dingen gefegd hebbende, begon _lefus leer

“Мот ontroerd te worden in den Geeft: want liende hier den Man die hem Ver—

raden foude voor fijn oogen 5 en die alreede een Verding met de Overprie

gw; :fer- i`ters gemaakt, ja mogelijk den Bloed-loon van fijn voorgenomen Schelm—

¿mirá ftuk al opgei’rreken hadde, met hem aan de Tafel i foo barí’ce hy voor de

‘flmr‘flävii‘ eerfiemaalmamelijk des daags voor het Pafcha, in defe openhartige betuigínge

‘nh wf' uit: Voorwaar voorwaar fegge ik и , dat een van u—lieden my fizl Verra

Jo .‚3.„. den. Welk opgetijgd Schelmfiuk den Dífcipelen ook foo vreemd en af.

Waarom keerig voorquam , datfe d’een op d’ander fiende , fogten te vernemen of

гений; het ook aan de ontí’reltenis van elks gelaat, niet te befpeuren was , wie de

задаёт-" Man fou zijn: fig latende voorí’taan dat dien die fulken Grouwelßuk in

fijn boefem droeg, het felve befwaarlijk ontveinfen of in fijn aangefigt

raderondet fou konnen verbergen. Dusjagen fy dan op malkanderen, шутите van

ьш "md- wien Îefm ditfi’ide. Onder defe bekommeringe dan nam Simon Petrus,

die ongetwijffeld wat verder van Iefus afgelegen was , de vryheid op fig , om

Johannes, die gefeid word in den Schoot van Jefus aangelegen te hebben,

toe te wenken , op dat hy de Meefier in Pcilligheid afvraagen foude 5 И:

hy doch waare van ‘welken h)’ fez'Je, dat by hem Verraden foude. Het ge—

in mm — ne dan ook defen geliefden Difcipel willende doen, 0p Э‘еГш Bor/l vald,

3%? en met fagt-vefelende woorden afvraagd; Heerewz‘eĳl? Wantdatjohannes

by ioni; dit niet overluid gefeid heeft, fchijnd uit hettoewenken van Petrus ,en het

IYFmd“ vallen van Johannes opjefus Borfl ‚ te konnenafgenomen worden: daarop

idd` dan
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Terwijl dit gefchiede , gelijk Mattheus en Marcus verhaalen , Terwjlfê noch Яхт.

Namelijk wanneerfe het Paafch-lam Aten д en datfe met malkanderen ha

lgm Ar. re Beten , in de Schgoîels met bittere Saufle índoopten: foo feidejefus we

“" (м Nemende lefus daar na defe Í"“°v‘

т ь -- .
„5635 h]Hm mgl-...vh _

‚аи ihm - ne dan ook defen geliefden Difcipel willende doen, op уащ-т,

ЕЩЁ en met fagt-vefelende woorden afvraagd; Heere(Шеф? Wantdatjohannes

hyvoomc dit niet overluid gefeid heeft, fchijnd uit het toewenken van Petrus,en het

шт“ vallen van Johannes opjefus Вот , te konnenafgenomen worden: daarop

' dan
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_ dan Jefus ook fijne antwoorde in í‘tilligheid aan hem alleen toegevoegd чаш,

heeft, vers 26. dewijl het geheel-en-al niet welvoegfaam is, dat wanneer rl‘fiIs am

ons ymand fagtelijk yts afvraagd _, men dien overluid antwoord komd te ge- {fjïgîîïim

ven. En hoedaníg lig dit alles heeft toegedragen , fal niet meer dtuPter om ver- Ьсапг

í’taan zijn , wanneermen fig hier wederom indagtig maakt , het gene wy in ’t woon"

voorige Hoofdlluk , aangaande der Ouden Eetwijle , en het Aanliggen op de,

Tafel—Bedden , Óml’tandelijk hebben gefien: want alsdan fullen wy ligtelijk

ontwaar worden , in wat voegen den Difcipel , welkenjq/‘m lz‘efbadde , hier

gefeid kan worden, ¿n den Schoot ‘vanj‘efm, aangelegen te hebben д en

hoedanig hy op het wenken van Petrus, op Jefus Вот heeft konnen val—

len , om hem m l’rilligheid afte vraagen , wie den Verrader foude zijn? En

foo mogelijk ymand lig in defen beter met de oogen dan met de gedagten ,

en onfe voorby -geflagen Print—verbeeldingen konde behelpen , (om uit de

fpreekwijfe van den Euangelil’t te verl’taan , datjohannes waariChijnelijk hier

wat. nader by aanjefus zijde aangelegen heeft , als de gemeene Wijfe van gelij

ke Gallen was ‚en daar door betoonde fijn Lieveling te lijm) foo agten wy dat

de al beelding van defen ouden Steen , die te Koomen in ’t Gal’thuis van La

teranen , met dit Grieks Opfchrift , нм: 3102 то zHN гмкт то @Am-:1N

‘rno‘I’Ĳt , gevonden word: (’t welk op defen zin fchijnd uit te komen 5

Dewijl het Leven [бег z: ,° :ß aangenaam te leven; doch de Dood 125 Ver

den/zelgjk te houden.) ons genoeglaam de maniere van in ymands Schoot,

aan de Maaltijd te liggen, [al konnen aanduiden; en openbaar maken,

datmen het verhaal van den Euangelifijohannes niet alleen daar door verligt ,

maar ook der Schilders algemeene dwaalinge en verlegenthcid daar uit отд"

dekt fiet, wanneer fy dele waarheid , in een zittende Maaltijd willen vail:

houden , oftegen hun dank , in haare Tafereelen verbeelden. Gelijk’er ook

veel Geleerde betwill’ingen ontrent dit voorval, en ’t gene daar aan valt

kleefd, op de baan gekomen zijn, daarmen nooit en fou van gerept heb

ben , by-aldien men defe Maaltijd der Voetwaflinge (in welke Jefus voor

de eerllemaal op den avond voor het Pafcha , aanjohannes alleen den Ver.

rader , door het geven van de Ingedoopte Bete, bekend maakte; om dat hy

dit teeken verkoos uit een meer gewoone maniere 5 namelijk ymand een inge—

Гор: fiuk Brood toe te dienen, en niets byfonders buiten dat en beteeken

de 5) van defe Maaltijd des Paafch-lams , die daags daar aan gehouden wierd,

wel hadde konnen onderfcheiden: als waar van dan ook Johannes alleen

gewag maakt in fijn Euangelium. Soo dat het geheel niet tepasen komd,

hier over te onderl‘oeken , of de ingedoopte Bete ook van het Brood ge

weell is, waar mede Jefus het Teeken van fijn Lichaam ingefteld heeft.

Doch -de tweede bekendmaaking , heeft jefus des anderen daags op het

Paafchmaal , aan alle de Difcipelen in ’t openbaar gedaan , waar van alleen

Mattheus , Marcus en Lucas (preken. En alhoewel fommige hierin een fwaa.

righeid meenen te vinden , dat Mattheus en Marcus , defe tweede ontdekking

des Verraders , onder het Eten van het Paafch-lam {tellen 5 namelijk eerJe.

'fus noch het Brood en den Wijn tot een Gedenk-teeken van fijn gebro

ken Lichaam en vergoten Bloed ingelleld hadde; daar Lucas fulks ver

haald naar de Inflellinge van het felveGedenk-teeken? foofalnochtansop

fijn plaatfe blijken , dat’er geen verfchil in dit verhaal en is, en dat jefus

by gevolg op het Paafchmaal ook niet meer dan eens van den Verrader ‘

gefprooken heeft, nadienmen fijn tweede reden , namelijk de Indooping

der Bete in een en defelve Schootel , daar alleen voor een nader beteekemng

des ‘Ìerraders opnemen moet : gelijkwe alreede uit Matth. 26. vers 21.

en 23'. hebben aangemerkt. Dat nu Johannes kap. 13: 2 7. fegd dat de Sa—

’ — tan
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Hoe de tan naar het nemen van de ingedoopte Betc , in Judas voer , daar defelve

Smnî‘vî" al des nagts te vooren in hem gevaaren was, eer hy felfs noch tot de 0—

:„näÎ-‘däm verpriefiers was henen gegaan, Luc. 22: 3, 4.. vergeleken met Joh. 13: 2?

Judas EÊY“ Sulks moetmen foodanig opnemen; datJudas, welke] efus hier hadde hooren

m’ ‘mln’ gewag maaken van een Verrader , die onder dit gefelfchap was , en de Difci

pelen daar over [lende mompelen en malkander toewenken 5 uit het gene

hy in den zin hadde, feer ligt heeft konnen bevroeden , dat de faak hem

raakte. En vreefende dat het Schelmí’tuk , dat hy op fijn Lever had , onder

dit toe - fluifieren , ‘aan Johannes bekend gemaakt zijnde , nu haalt ook aan

alle de Difcipelen fou ontdekt worden 5 is daar over in Toorn ontfieken , en in

fijn boos voornemen foodanig beveiligd geworden, dat hy het van nu aan

valt en hardnekkig in fijn herte befloot , fekerlijk te fullen uitvoeren. En

elijkwe vooren hebben gefien, hoedanig de Eet-zaalen der Oude, na

оръое het getal der Bedden genoemd zijn geworden , en dat ook de Bedden na

SZËBLËÏIÎ" het getal der Gallen plegen gereguleerd te worden; alfoo hebben fommi.

tĳd gehou- ge ook willen onderfoeken , op hoe veel Tafel-Bedden Jefus defe eeríle

dc“ ‘s’ Maaltijd daar Johannes van fpreekt, en fommíge qualijk voor het Paafch

maal nemen , met fijne twaalf Difcipelen gehouden heeft. Dus meenen

eenige dan , dat hier in ’t geheel maar Drie Bedden geweefi: zijn 5 waar van

3, Petrus en Johannes met Jefus te gelijk op een Bedde hebben aangelegen , en

s— d’andere tien Difcipelen yder met haar Vijven op de twee andere. Het gene

waarlijk alleen voor een gifiìng te houden is : ja men foude ten aanfien van Pe—

' trus mogen feggen , dat het uit het verhaal van den Euangelií’tJohannes niet

hpcfîmëî“ waarfchrjnelijk en is, dat hy met Jefus op een en ’t felve Tafel-Bed aan

gelegen heeft: want nadien hy foo doende feer digt by Jefus foude gele

тёк те! gen hebben, foo en foude het geheel niet noodig zijn geweel’t , Johannes

ä),Ёж toe te wenken, maar hy hadde fulks feer gevoeglijk offelfs , often min.

mam“ [len door Johannes, met een woord konnen doen: wantymand toe te wen—

JIÎÍËËÎIÎÎ ken, fchijnd altijd eenige ver-afgelegentheid aan te duiden : fulks datmen veel

gul- eer te denken heeft, dat Petrus regt , of mogelijk fcheuins tegensJohan

nes over gelegen heeft. En foo ymand egter het eerfle fou willen ílaande

houden', die en {al fulks evenwel niet alte hardnekkig gevoelen konnen:

want by-aldien Jefus aan het Opper-einde aangelegen heeft, en Johannes

na—by hem en als in fijnen Schoot, foo moet Petrus neffens Johannes ge

legen hebben , en derhalven heeft hy hem niet behoeven toe te wenken. Of

fooJefus tuíTchen defe beide aangelegen heeft , foo hadde Petrus , die alfinds

wat heet gebakerd fcheen, hem íùlksalsweterí’tondfeiden, veel ligter felfs

konnen vraagen , danJohannes daar over toewenken : Waaroverwe nu niet

langer dutten willen. Doch hoedanigJohannes ten aanfien van Jefus gelegen

is geweefi , fulks kanmen hier uit afnemen , dat hy een heimelijke wenk van

Petrus gekregen hebbende , terílond met het hoofd opJefus Borfi vald , en

hem uit een vlot en overvloejend gemoed afvraagd ‚ Heere 'wle г Op wel

‚он „M_ ke vraage Jefus hem defe fchrik-woorden toefluiíterd , en fegd 3 De/è Wet,

dien ik de Bete al: ik/e ingedoopt hebbe , geven fill. Waar op den Euange—

lill ook het beloofde Teeken vanJefus feggen , aanfionds met defe woorden

fchijnd faamen te knoopen , wanneer hy feid i Ende al: b] de Bete ingedoopt

hadde , gaf byfi уже Simoni/'I тати/э _, (ж. Soo datmen dit dan voor de

hlîbmlïß eerile byfondere bekend—maakinge des Verraders houden moet; namelijk

„хны, door het geven van een Ingedoopte Bete: ’tgeneJohannes dan ook alleen

if“ m" voor fulk een Teeken , heeft konnen opnemen en verfiaan. Geli'k’er doe

ÄÄËÏÄÂC ook noch geen van al de Difcipelen en verí’tond, watJefus meende, Wan

‘àcß Vm- neer hy Judas, na ’t geven van de Betc , defe woorden toefch00t; Dat

C! ÌÊÛWCCS

£7
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doet, doet het haa/fely'k, vers 27, 28. En derhalven moet dit welon‘

derfcheiden blijven van die aanwijfing , welkejelus des anderen daags op het

Paafchmaal, opentlijk dede 5 namelijk wanneer hy met de twaalve het Paafch‘

lam Etende, leide; Die met ту de hand in de Schootel indoapt, fa! ту

I/er'raden. Alwaar Jefus niet alleen. in ’t algemeen wilde aanwijlen , dat den

Verrader onder hun allen was die nu met hem Aten; maar hy heeft ge

. lijkwe terí’tond leiden , daar mede ook Willen leggen, dat Judas loo na.

ьу hem aanlag dat hy hem felven in het Eten des Paaí‘ch—lams , van een en de

lelve Doop-lchootel bediende : dewijl het leer waarlchijnelijk is ,dat’er in dul- Darm“

danigen toeí‘tel van Tafel-houding , verlcheide Sehootelen met bittere Saufi‘e b“ Егсп

ор de Tafel Ptonden {daar dan twee ofdrie Gallen te lamen konden indoopen. ‚т

Want om nu niet wederom op te halen , ofte in ’t onleker te bepalen , datJe- "fffhßidc

lus met fijne Difcipelen , hier juill: op Drie of op Vier Bedden aangelegen

heeft, alswe terí’tond uit Ciakonius bybragten 5 loo blijft [het egter wel le- Saufïè орде

ker, darle in deler voegen Maaltijd houdende, met hun Dertienen, niet ¿flaw

in een en delelve Sehootel ingedoopt hebben; alhoewel het lommige Ge

leerde, eertijds hebben gemeend. Gelijk de gemelde Ciakonius lulks ook

voor valt wil geloofd hebben; dat hy nochtans van gevoelen is, даче—

fus met dele woorden 3 Die met ту т de Schootel indoopt, heeft willen

aanwijfen ’‚ wie dat hem Verraden londe; ’t gene voorwaar leer llegt is , en ge- En fullo

heel niet en kan faamen gaan; dewijl lulks als dan niet een hair-breed na`

der den Verrader hadde konnen toonen , dan het ene Jefus even te voo- даны:

ren onder defelve‘Maaltijd gefeidhadde ‚Een uit ufal ту Verraden ,‘ om datfe gdmË‘Ë.‘

na fijn leggen , alle te gelijk in een en delelve Schootel doopten. Waarom wy

het dan alderveiligí’t met die gene houden ‚ welke ltellen ; dat wel het Paafch- maakt»

lam geheel-en-al 1n eene Schootel , midden op de Tafel gelet wierd 5 doch ‘

dat’er gelijkwe geleid hebbenxverlcheide Sehootels met bittere Kruid-Saillie ,

volgens de Wet des Paaleh-lams , op de Tafel [londen 3 daar fig dan twee of

drie Gallen , die deun of naall: malkanderen aangelegen waaren, van kon‘

den bedienen. En aldus kan dan Judas in de Schootel , welke ontrent Jefus

Rond, gemakkelijk Ook fijne Beten ingedoopt hebben. Waarop de geleide re

den van Jefus als dan leer wel heeft konnen pafi‘en, om daar door wat nader als

te vooren , aan te wijlen ; wie hem Verraden londe. ’t Gene dan Judas ook loo waarom

wel in lijn geweten wille , dat hy daar over ligt geraakt zijnde , fig egter ge- Ziidâîaiiigi

veinsdelijk aani’reld en feid, (om niet minder onfchuldig‘dan de andere Di- Difcipelcn

leipelen te lchijnen,) Вт ik het Нади 2 Waar op hem Jefus dan ook dui- Effi,”

delijk genoeg, en londer bewirnpeling voor aller‘Ooren antwoord; Gy hebt Kahla:

het ge/ègd‘ Hoedanige woorden waarlijk, volgens de lpreekwijle der He- а

breen, met anders te kennen geven‚als ofJefus geleid haddeìya,71111ng zĳd 512255“

het. Sulks dat Judas nu hier door genoeglaarn en tot elks geruit-{telling , МЫ í?

onder alle de Difcipelen , uitgeteekend en voor den Verrader bekend ge

maakt is geworden : Dochhet geene van haar waarfchijnelijk noch in fijn ware Bock gc

grond , en niet voor loo grouwlaam, als wanneer de daad uitgevoerd wor- :fh

dende , hun wel lchijnen lou, begrepen is geworden. En lulks ook noch te ‘

minder, nadienle ongetwijfeld doe noch niet en willen , dat delen haaren

mede-dileipel , dit Schelmltuk alreede dus ver belteeken , en een Verding met

Jefus Vyanden gemaakt; ja fijn Bloed-loon mogelijk al op de hand ontfangen

hadde, op dat hy d’uitvoeringc van fijn aanllag, kort hier op in het werk

{tellen mogt. Het gene by-aldienle geweten hadden , of nu ter tijd over de

Maaltijd, naauwkeurig ingefien en wel-begrepen hadden, haar mogelijkin

veele heftige bejegeningen tegens Judas loude doen uitvallen hebben. Ja

het londe wonder geweei’t zijn , by-aldien de kittigc Petrus, wetende dat

Dddd Ju
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Judas alreede Geld getrokken hadde, op dat hy Jefils Verraden foude,‘

hem niet wel daar over en hadde by de kop gevat. Gelijkmen dit действ an—

dere bedenkingen , alfoo fou mogen giffen. Doch niemand moet fig alte veel i

‚падшей verwonderen? wanneer wy hier fchijnen te feggen , datjudas voor het vol

’waarl‘rhij- voeren van dit Verraderfiuk fijn bedongen Loon van de Overpriefiers ont

‘ëgllâkvlgffr fangen heeft? Want of wel fommige niet bevroeden konnen, dat de О

щшша- verpriefiers en doortrapte Sehrifrgeleerde, aan Judas 5 die fig hier door

gm??? fijn eigen aanbieding , als een trouwloofen Verrader van fijn eigen Meefier

raîÎmons voordede; foo veel geloof {ouden gegeven hebben , hem de beloofde Pen

Ë’y ¿nhg-lv ningen toe te Tellen 3 of liever gelijk Mattheus (еда, toe te Wegen, ecr

"m hy noch fijn aangenomen Schelmfiuk fou uitgevoerd hebben ? (uit ervarend

heid wel wetende , dat ymand die over fijn verrigting op eenige beloonin

vlamd , fig gemeenlijk te vlijtigerin fijn doen quijt ‚wanneer hy defelve noch te

other wel wagten heeft van de gene welkfe hem (eer ligt fouden konnen betwifien.) Daar

“пайщ- en boven dat defe Overprieí’ters ook ligtelijk hebben konnen vreefen, ofJudas

mogelijk fig niet wel na hetontfangen van fijn belooning , hadde konnen be

“ШУМ” denken , en in fijn onderneminge aarfelen , ofte berouw krijgen? want (у

Willen wel dat Judas een DifcipelvanJefus zijnde, firlks niet uit hem felven

чтет" konde doen ‚ fonder een boos-aardig oplet en wrok tegens fijnen Meefier; ofte

ЕЩЁ“ alleen uit Geldfiigt, die ymand bekruípen kan: over welk eene onbefuis.

тhand ge- de Harts-togt een menfch in fijn gewifl‘e ligtelijk aangetafi en berouw krijgen

geef heb' kan , eer felfs noch het fondig Feit volvoerd is? Waarom die, welke foodani.

Matth „_ ge gedagten hier ontrent hebben gehad, ook de woorden van Mattheus,

"ß 15- ó) hebben hem toegelegd, liever voor Beloofd willen opnemen: Meenen

Marc. ‚4. de daar in onderfieund te worden van Marcus, welke fegd; Datjè hem

"‘““ Beloofden Geld te geven. Doch andere meer fier-oogende op de beteeke

nis van ’t Griekfe woord, dat hier van de Taalkundigers leer wel Toe—wegen

verklaard word 5 (gelijk onfe Kant-teekenaars over de plaatfe van Mat.

theus ook aanwijfen , fchoonfe Toe-leggen in de Text fiellen;) vinden

haar in het tegengefield gevoelen feer geítijfd ; namelijk dat Judas aan.

llonds en neÍFens het Verding, fijn bedongen Loon opgefireken heeft. En

Bewijf‘en falmen daar in noch waarfchijnelijker beveiligd worden , van de Lxx О

'mg h“ verfetters welke in de plaatfe van Zacharias , alwaar den Propheet delen Ver

:gelccugfe' raderfen koop voorfeid; vertaald hebben , Sy hebben Toe—gewogen, fict kap.

1 1. vers 1 2. En by-aldien dit Griekfe woord nergens voor Toe-leggen _, noch

voor Beloo‘ven genomen word, daar van eenige Loon of Betaalinge ge—

fprooken word; waarom en falmcn ’t hier ook foo niet nemen? Te meer

noch, alsmen uit den draad der Hifiorie aanmerkt , datJudas het Geld in

dien Morgenftond al in handen heeft gehad , wanneer]dus tot Pilatus geleid

wierd. Gelijk mede den prijs van dertig Silverlingen , niet te groot en was ,

om van de Joodfche Overpriefiers, in een fiuk van foo grooten aangele

gentheid , ligtelijk gewaagd te worden. En foo ymand hier al liever wil

de bedenkelijk houden , of hy het niet veel waarfchijnelijker des Nagts ont.

‘ fangen heeft , wanneer hy als een Vaandrager, die ’t vervloekte ’I‘eeken ,

als een Wagt-woord op fijn Lippen voerde , met de Gewapende knegten en

Dienaars der Overprieí’ters na buiten Трассе ‚ от Jefirs gevangen te nemen г

fulks en fou waarhjk de voorige fwaarigheden geenfinds doen opruimen:

nadien Judas dan evenwel voor het volbrengen van fijn beloofde {chen-daad ,

. fijn Belooning fou ontfangen hebben -, en de Overpriefiers even als te vooren ,

in ’t felve gevaar {ouden geweell zijn, om van defen Verklikker mifleid ,

of alsmen leid , van de Kik gefieken te worden. Daar—en’boven en gelijkt

het ook niet waarfchijnelijk , dat Judas dit Geld , onder al dit beleid, en
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uitgaan en befige afwagting fommíger Overpriellers , ontrent het Vangen

vanjefus , dus laat en diep in den Nagt fal ontfangen hebben: maar die om..

fiandigheden vermaanen ons veel meer te gelooven , dat nadien hy des

Morgens, na dat jefus door hem des felven Nagts Uvergeleverd was , de

Ponk al heeft weg—gehad i dat hem het Geld op den {elven tijd toe-gewo

gen is, als hy twee dagen te vooren van de Maaltijd der Zalving , die te

Bethanien gehouden wierd , Nors en Gramileurig vertrokken zijnde , ’s Mor

gens daar aan, na de Overprielters gegaan was, om met haar een Bedin

te maaken: vergelijkt Matth. 26: 14., 15. met Marc. 14.: 10. Sec. En dat

hy daar op fig wederom in ’t gefelfchap van jefus heeft begeven, endes

Avonds , de Maaltijd daar Johannes van verhaald kap. 13. met hem gehou- Бегай“

den heeft, een dag voor het Pafcha. Ook konnen wyligrelijkontwaar wor- Ешь;

den, dat Mattheus , aangaande het toe-wegen van het Geld aanjudas ,den Магшзсп

Euangeliíl Marcus genoeg verklaard: en datmen geenfinds den laatflze ver—

í‘chillig oftegens den eerilen aangekant , moet opnemen. Want dewijl Mar— hetbelovcn

cus alleenelijk fegd , datfe hem Geld beloofden , fonder de hoeveelheid des gcfäcmîct

Gelds te noemen ; en dat Mattheus in tegendeel, niet alleen dejuille fom‘ СсНаап

me met Dertig Silverlingen bepaald; maar ook daar by fegd, datfe ful- {ждёт

ken beloop van Penningen aan judas Тoe—gewûgen hebben 3 foo fchijnd

Marcus defe onderhandeling alleen in haar begin en niet in haare voltrek—

king aangeroerd te hebben: ’t gene Mattheus dan geheel volvoerd heeft,

op dat hy ons aanwijfen fou , datj udas naar het eens-worden met d’Overprie- ‚

fiers en Hoofdmannen des Tempels, ook terllond fijn Loon op de hand

en in voorraad ontîangenheeft: want alfoo fchijnd het verhaal van Mat

theus op den eifch van judas; Wat wild gy my ge’ven, óf. aan malkan

der te hangen, -als hy feid; Ende ß' hebben hem toe-gewogen Вице Sil

vere Penningen. Doch Lucas fegd; 617 zĳn ’t eens—geworden _, еще hem

Geld fiìuden geven, kap. 22: 5. Namelijk na een lang beding of wrfl‘elin

ge van woorden , gelijkmen in Koophandel en aanbeitedingen doet. Waar

op dan Mattheus het fluiten van de Partye met defe woorden heeft uit—

gedrukt ; Datfe hem daar op , Dertig Silvere Penningen hebben toe-gewo- M‘mh-zó"

gen. Alwaarmen mede diend aan te merken, dat d’Euangeliit , Silver voor "my

Geld geiteld heeft; om datmen ’t by veele Volken alioo gewoon was te Amm.

doen ; gelijk onder andere ook noch in de Latijnfche en Fr'anfche Taal blijkt. туи en

En nadien hier van Toe—wegen in de Text gewag gemaakt word ,~ foo en Ìvà‘âîêär

behoordmen onfes agtens , niet nieuwsgierig te Zijn om verder te willen on- тару de

derfoeken , of d’Overprieiters dit Geld aanjudas Geteld ofGewogen heb‘

ben: nadien ons het felve hier t’eenemaal na de wijfe der Ouden befchre— fen voor

ven word 5 als die het Geld niet gewoon waaren te Tellen ‚ maar te Wegen. ‘gjm

Gelijk fulks doorgaans in het Oude Tefiament te fien is. Want behalven genomen.

dat het Hebreeuwi‘che woord SCHEKEL , een Sikel _, komd van SCHAKAL,

dat is Wegen; foo woeg Abraham aan Ephron , 4.00 Sikelen Silvers, 0n— IKQI'I. ю:

der den Koopman gangbaar, Genefis 23: 16. fiet mede Efaia 55: 2. ver. vmw

geleken met jerem. 32: 9, 10. ja Zacharias heeft het toe-wegen van defe ffm 8:

ххх. Silverlingen aan judas , duidelijk genoeg voorfeid , kap. 1 1. vers 12.

Waarom dan ook dit Geld , Gewogen en niet Geteld heeft moeten worden;

op dat ook die Schrift alfoo vervuld wierde. En nadien Lucas hier de Hoefd—

mannen‘ nefl‘ens de Üverpriefler: genoemd heeft., tot welke judas benen Lua „_

gegaan is , om het gemelde Beding te maken; foo heeft’et eenige de pijne теги» 51;

waard gei‘chenen , darmen onderfoeke 3 wie en welke defe Hoofdmannen fijn

geweelt; nadien defelve ook in het Gevangen—nemen vanjefus fijn tegenwoor.

dig geweeít; gelijk uit het aangehaalde Hoofdi’cuk van Lucas vers 5 2. blijkt i

_ Dddd 2 daag
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Wie de

Hoofd

mannen

des Tem

pels zijn

gewecll.

March. 27.

vers 65

daar den Euangelil’t defelve noemd5 Hoĳ‘dmannm de: Tempel: ‚‘ op dat

hyfe ons mogelijk daar door nader verklaarde. Want ofwel onfe Kant-tee—

kenaars met lommige, hier en Aôtor. 4.: I. en kap. 5: 24., 26. door defe Hoofd.

mannen ‚ waarfchijnelijk eenige Overfien van het Romeinfche Krijgs’volk.

willen verflaan hebben 5 namelijk die door haare belettinge den Tempel van

buiten bewaakten , op dat’er ‚ infonderheid op de Feelt-dagen, geen Uproer

onder ’t Volk ontfiond5 foo zijn nochtans andere van gedagten , dat niet

tegenllaande de Romeinen wel gewoon waaren eenige van haare befette

lingen , .uit de Burgt Antonia te ligten ‚ en in en om de buiten Galderyen

van den Tempel te leggen , om alle onheil te verhoeden 5 gelijk uitjofe.

phus fchijnd te blijken : men nochtans die felve Hoofdmannen daar van

daan geenfinds, Hoafdmannen de: Tempel: heeft konnen noemen. Gelijk

het daar-en-boven ook niet waarfchijnelijk is , dat Judas met de Over—

ile der Romeinen fou gaan aanfpannen hebben , om `Iefus in de knip te

krijgen? alhoewel het niet heel ongerijmd is te denken , dat’er eenige R0

meinfche Soldaten , des Nagts in het Vangen en knevelen van jefus , fijn te..

genwoordig geweeíl , als daar toe verfogt zijnde van hooger hand ; doch dat

en ging geheel-en-al het Beding-maaken van Judas nietaan. Want behal—

ven dat hy het felvc twee dagen voor het Pafcha dede , foo foude hy als een

privaat Perfoon , iig felven daar door veeleer als een Oproer-maaker, dan een

bevorderaar van de gemeene tulle des Volks , aan de Romeinfche Amp—

tenaaren , aangebragt hebben. ’t Gene dan fommige heeft doen meenen ,

datmen voor defe Hoofdmannen , eenige Priefiers moet nemen, welke

opfigt hadden , over de Heilige dingen des Tempels 5 gelijkmen by fommige

'I‘almudil’ten wel tot Vijftien verfcheide opgeteld vind. Andere willen , dat

dit Overllen zijn geweeí’t van de verfcheide Levitifche Wagten , die infon

derheid des Nagts den Tempel bewaakten5 namelijk gelijk in het T11—

mudifch Traí’taat Middotb geleerd word 5 dat de Prieílers op Drie ‚ en de

Leviten op Een-en’twintig plaatfen de Wagt hielden : en datfe nefi’ens haar ,

verfcheide Dienaars en_ Knapen hadden , door welkfe de Misdadigers, die

tegens de Wet ofte yts dat- den Tempel of den Godsdienft raakte, Son..

digden 5 uit lafl: van den Grooten Raad konden gevangen nemen. En te

defer tijd mogelijk ook in verlegentheid , wel gewoon waaren eenige van

de Romeinfche befettelingen te hulp te nemen 5 gelijkmen uit het bewaa

ken vanjefus Graf, fchemeragtig fou konnen afnemen. Hoedanige Dienaars

der Overpriel’ters en Hoofdmannen , men ongetwijfeld , daar van ook dik

maal in de Heilige Schrift genoemd vind. En nadien daar over foodanige

Levitifche Wagten , ongetwijffeld eenen uit de Priefiers, tot een O’uer.

ßen Wagtmeĳier is gefield geweeít , die noch andere Hoofdmannen Qn..

der hem hadde, welke over de byfondere Wagten gefet waaren5 foo Шее

datmen fomtijds leeft van den Нов/атак de: Tempels ‚' en fomtijds weder.

om , van de Haqfdmannm des Tempels; vergelijkt Aetor. 4.: I. en kap. 5.

a4., 26. met de boven—aangehaalde plaatfen van Lucas 22. Tot welke

Hoofdmannen Judas dan ook te gelijk kan gegaan zijn , wanneer hy naar de

Overprieíters ging: ofte foo hy fulks in ’t byfonder gedaan heeft; kan ’t

gefchied zijn, om hem felven en fijngemaakt Beding, bekend te maaken:

ofte mogelijk om te gaan vernemen , ofhaar van defen aanflag eenige kund.

fchap mogte gedaan zijn. Gelijk het mede feer wel heeft konnen gebeuren ,

dat de Hoofdmannen des Tempels, Ampts’halven haar dikmaal in ’t ge

felfchap der Overprieí’ters begaven , als deel-gemoeten van haare Raads

vergaderinge: Daarwe nu niet langer over twií’ten willen , om datwe ook

noch andere dingen wegens den ontfangen Loon van Judas hebben af te

doen.
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doe-n. Want nadien daar van Geld , ofte van Silverlingen,en van het Toewe

gen deíTelfs , fchijnd gcfprooken te worden 3 foo diendemen waarlijk te weten,

van welke en hoedanige Panningen men dit op te nemen heeft; nadien het

Griekfe woord ARGYRION , dat Matth. 26: 15. een iS‘z’l‘verling,ofJ’zl’vere Her woord

Penning vertaald word , feer verfcheiden by de Uitleggers genomen word.

Doch de belle willen eenparig, datment voor een Hebreeuwfchen Sikel maag,

[al nemen 5 lig daar in gefiijfd vindende vanjofephus , die den Sikel met dit :_
felve woord genoemd heeft. Gelijk mede de 1130:. Overfetters , dikmaal nomen—g

het woord CESEPH , een Sikel, en fomtij‘ds een Sil’veren Penning hebben

vertaald. Soo dat’er geene en ontbreken, welke met Hieronymus willen, сайта:

datmen doorgaans Sikelen moet verfiaan, al waar van ‚Sil’uer‘e Pennz‘n’îen Penning of

in de Heilige Schrift gerept word. Dus gaf Abiinelech aan Abraham , die âïgî‘lïfis

iig bewimpeld, voor Saraas Broeder uitgegeven hadde; Duzjènd »Silver- vooräen

lengen, dat zijn Sikelen , Genefis 20: 16. En joí‘eph Drie honderd, aan

Benjamin , kap. 4.5: 22. Alwaar de Chaldeefche Uitbreider, Sikelen Sil- ‘

fuers verklaard heeft. En hoe veel een Sikel deed, is in ’t Eerfte Vervolg

op de Republijk der Hebreen aan ’t xvi. Hoofdlluk aangewefen: alwaar

mede vermaand is, dat’er waarí‘chijnelijk maar eenerlei Sikel by de He

breen geweelt is, fchoon die te mets met de by‘naamen van Gemeenen, en

van Heiligen Sikel , fchijnen onderfcheiden te worden; hier vooren eenigfinds

breeder van ons aangemerkt. Soo dat nu uit dat alles , wel fekerlijk kan ge

weten worden , hoe veel Geld judas voor fijn Verraderie heeft meenen ved

te profiteeren? namelijk 37. Gulden en een halve. Doch hoedanigen ver- ‚Î‘îggnĳj;

hoopten voordeel, hem wel niet anders, dan den hals, in een rampzali— Са‘д brons

gen [trop bedraaid heeft; maar egter niet en heeft nagelaten , de Heilige beoopm’

Schriften, ten aanfien van Jefus , te vervullen: Want de Saone de: Men. Matth, 16.

jenen moe/ie wel benen gaan, gelĳk ‘van hem gefehre‘ven waa ,‘ maarWее Vf“ 1+—

den men/ehe door welke h] [биде Verraden worden ,‘ nadien 19] beter naait

gebeuren Шлаге ¿ezt/edf. Doch gelijk jefus de gefialte van eenen Dienít

knegt aangenomen hadde 5 alfoo is fulks ook hier in gebleken , dat hy vol.

gens den vall-gel’celden prijs , die de Wet beveeld voor een Slaafte geven ,

Вход. 21: 32. is Gewaardeerd geworden. Gelijk’er mede van Ptolomeus

Philadelphus verhaald word; dat hy meenigte ‘flaaffe oden , Welke hem

lange—tijd in Egipten waaren Dienftbaar geweel’r , hoo dvoor hoofd ‚voor

Dertig Sikelen vry—gelaaten heeft. En alhoewel het verfcheide Geleerde

Mannen de moeite heeft waardig gefchenen, omfiandelijk te gedenken,

aan eenige lang—bewaarde Penningen , diemen voorgeeft , uit het getal van

dit Verraderfe Geldovergebleven te zijn; en te Roomen en te Parijs en

mogelijk elders, in geen onvermaarde Kerken , als niet feer gemeene Hei‘

ligdommcn te vinden zijn; foo agten wy het nochtans te beufelagtig en te ge- Wam“,

vaarlijk , om groot geloof aan defelve te geven ,- en deswegen niet noodig van десна:

voor het onderfoek der waarheid, groote plaats in te ruimen. Niet om dat ЁЁ‘ЁОШ

defelve juill Griekfe , of Uitlandfche Penningen zijn, AWelke in geenen dçn moet

deele na de joodfche Sikelen komen te fweemen’? ofte dat het te {waar Îäá‘r‘gäfi v

vald te gelooven ,‘ dat de Overprieí’ters vreemd Geld aan Judas [ouden щсаседо.

toegewogen hebben , terwijlfe doe ter tijd noch het regt van eige Munte te

flaan , fchijnen gehad te hebben? en ook noch haaren' Sikel aan den Tem- zijn.

pel hebben betaald tot de laatfie [tand van haare Republij’k ‚3 die haar ook ’

van jeliis aanbevoolen wierd te onderhouden , wanneer hy feide; Geeft G0- Martha—1.

de dat God: и ,‘ fiende op den halven Sikel , diefe als een Hoofd—geldaan ”ш“

Godt moeiten betalen: en derhalven doe ook noch vryheid fchijnen ge

had te hebben om- die te mogen flaan; gelijk onderde Syrifche Koningen

Dddd 3 haat
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haar niet alleen het Geld-{laan is ontnomen geweeft 5 maar ook wederom

gegeven is , van Antiochus de Soon van Demetrius , gelijk te fien is, I Mach.

15: 6. En alhoewel de Romeinen, onder wiens Mogendheid deJoden nu

te defer tijden gebukt zaaten , niet gewoon en waaren aan de overwonne Vol—

Daarzíin ken de vryheid der Munte , en Maat en Gewigt te geven 5 foo fcliijnd dat fulks

“‘‚Îlïidc nochtans, van wegen de Godsdienll en de Goddelijke Voorfienigheid , Iig gc

Z?“ heel anders toegedragen heeft ontrent de Joden; als dewelke behoudens

g?“ 5513"“ haare Wet en Religie, niet welvoegfaam in haar Geld en Maaten en Ge—

digging“ wigten , een geheele verandering konden dulden5 niet tegenfiaande het van

gum“ wegens haare vermeenigvuldiging, (waar doorfe nu ter tijd door heel Sy—

Ё: rien , Arabien , Egipten‘, l’erfien en Grieken—land, ja in alle gewel’ten

потеют der Aarde uitgedegen waaren , en jaarlijks jerufalemop de Feelt-dagen be

fogten 5 en felfs van alle kanten Geld derwaards fonden ‚) niet anders heeft

konnen wefen, of fy hebben ook verfcheide vreemd of uitlandfch Geld,

dat defe Reifigers met fig bragten , onder hen , voor Gangbaar moeten aan

nemen: want hier van leel’rmen van de Петит,ÖL namelijk den Schat—

ting-Penning , die fonder eenigl tegenfpreken , Romeinfch Geld was, en met

des Keifers yIronie-beeld gefrempeld was 5 gelijk te lien is, Matth. 22: 21.

Ten is niet En derhalven heeft het leer wel konnen gebeuren , dat niet tegenfiaande de

hed опто- voorgemelde bewaarde Penningen , te Rhodus ofelders in Grieken-land ge‘

âgsfifiĳfg'c; {lagen zijn, en deswegen geheel vreemd van de Hebreeuwfche Munten en

vreemd Gewigren zijn 5 dat judas nochtans met fulken ofdiergelijken uitlands Geld

is betaald geworden : namelijk wanneer hem defelve toegewogen wordende,

betaald de waarde van dertig Sikelen Joodfch-geld gegeven is 5 even gelijkmen

www' onder ons wel Dertig halve of heele Rijksdaalders , in Stuivers ot Schellin

gen , &c. ymand toe-wegen of toe-tellen kan. Te meer noch, nadien ons

veel Geleerde Mannen toefiaan , darmen in de Euangelifehe Hifiorie, niet

genoodíaakt word, voor het toe-wegen van xxx Silverlingen ‚ juill te ver- ’

fiaan, dat dat Geld in de eige «Урвав, dat is , met even xxx í’tuks Sil

verlingeii , toe-gewogen is5 nadien het getal ’van Dertig als dan veeleer het

Toe-tellen, dan het Toe—wegen fou fchijnen in te fluiten: want het Geld

datmen Teld , ismen niet gewoon te Wegen 5 ten zy datmen het Fcuk voor

{luk doet, om te vernemen of het ook vol-wigtigis; gelijkmen onder ons

het Goud-geld weegd. Invoegen dat den Euangelifi: alleen hier de Som

me, en geenfinds de Specie, fchijnd aangeteekend te hebben. Doch dit

Debc- alles en bewijfl: noch geenfinds valtelij‘k, datdie felve Penningen welke te

gcîfâñfgcn Roomen en elders, by—na Godvrugtelijk bewaard worden , van die felve zijn,

акте" welke onder de Penningen vanjudas Bloed-loon zijn geweeíl: als de welke

:fsfiäœñ aan een Pottebakkers uitgemergeld en verlaaten Akkertje beí’teed zijnde,

Gcldtczijn, ook genoegfaam in alte {legte handen geraakt zijn, om weinig ofniet voor

Мг”: deríelver bewaaringe te waaken , ofte beforgen ,datfe niet onder andere ver

oquîu— firooid en uitgegeven , en alloo onkenbaar geworden zijn voor de gedagtenis

Шgm der Nakomelingen , op datfe defelve met veel agtinge mogten bewaaren. En
l foo by-aldien daar al eenige byfondere voorfienigheid over defe Penningen

Indien ya gekomen waare 5 voorwaar het is te denken , dat de gedagtenis daar vanßiet

minder, als het Brand—merk van den Akker de: Bloed: , om datfe voor defe

dcr: Pen- Penningen gekogt was , van de Euangeliíten en {oude aangeteekend ge

“щ“ g“ worden zijn. Daar ons nu in tegendeel de kooping van delen veragten Ak.

l? ker, befchreven fchijnd , om ons te doen gelooven , dat defe ххх Pennin

Ë'I'Ë‘Ĳlf‘ gen , even als ander gemeen Geld,in allemans handen geraakt zijn. Aldus blijft

aangercc- het dan feer waarfehijnelijk , dat _judas dit Geld te vooren ontfangen heeft;

namelijk wanneer hy fig over de befiraflìng vanjefus te Bethanien gebelgd

ge.
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gevonden hebbende,henen gegaan is en een Verding met de Overprieíters ge—

floten heeft. Doch na welk ontfangen Geld hy fig wederom in ’t gefelfchap

Van Jefus begaf: gelijkwc alreede uit de tweede Maaltijd , daar injefusiijne

Difcipelen de Voeten Waite , en van den Verrader repte , hebben aangemerkt.

Waarom Mattheus ook aanteekend , dat judas Van doe—aan; dat is, na

het Verding met de Overpriefiers gemaakt, bequaaîne gelegenheid/âge,

op dat by ben; O’uerle’ueren magie: vergelijkt hiertoe de Euangelilten met

malkander 3 want fy brengen yder yts by , dat de faak met nadruk ver

klaard. 500 dat wy dan nu hier tot aan het houden vanjefuslaatfte Pafcha ,

en by gevolg tot het infiellen van fijn vermaard Avondmaal gekomen zijn ;

waarin hy de Gedagtenis van fijn Dood, tot een Onderpandvan lijneGe

noegdoeninge aan de Goddelijke Geregtigheid, en onfe Verloflinge, door een

Verbonds-teeken heeft aanbevolen te houden : verkiefende daar toe feer wijf—

felijk defe tijd des Paafch-feefi , op dat defe fijne Iní’tellinge , als een Nieuw

en waare Pafcha , in plaatfe van het Oude Schaduwagtige, (te vooren in

Egipten aan Ifrael gegeven, tot Gedagtenis haarer Verloílinge ‚) geduurig

in fijne Kerke foude blijven. Want daar toe heeft hy het felve ook , volgens

het verhaal van Mattheus , Marcus en Lucas , naar het Eten van het Paafch_

lam , Ingeí’teld ;\vanneer dat hy kort te vooren , onder het houden van defelve

Maaltijd, gefeid hadde , dat Een van fijne Difcipelen hem Verraden fou—

de: namelijk eenen die foo digt met hem aan de Tafel lag, dat hy fijne

Brood-Beten met hem te gelijk in een en defelve Schootel indoopte,

Mattheus 26: 21-23. Waar op Mattheus , de tijd en d’omfiîandigheden , Wanne“

in welk hy dit Teeken tot Gedagtenis fijnes Doods heeft ingeíteld, in С" h°=J=—

defe woorden befchrijft , leggende 5 Ende al: f)’ Aten _, nam Уфа het

Brood ‚ ende Gezegend hebbende brak la)’ het, ende gaf het den рифам, dç маяке;

‘ ende feide,‘ Neemd, Etet, dat ik mĳn Lichaam. lande b] nam den Drink. ‚

beker, ende Gedankt hebbende gaf haar dien, jèggende, Drinkt alle daar doorlimod

uit. Want dat is mĳn Bloed, het Bloed des Nieuwen Teflamentt, het welk ЁЖЁЁЁЁЁ

‘voor Veele ‘vergaai‘en word, tot Verge’uinge der Sonden. Ende ikfi’ggen ‚ maalingc

dat ik rvan nu aan niet en fizl Drinken 'van defi ‘vrugt de: Wĳn/boks, tot “dd heef"

ар dien Dag, wanneer ik defibve Nieuwfdl Drinken ‚ in’t Контру/ее

nes Vaders .‘ vergelijkt hier mede Marc. 14,: 22-26. en Luc. 22: 19, zo,

Welken laatfien , alleen daar in verfchillig is , dat hy de tijd niet en noemd

wanneer jefus het Brood gebrooken heeft; doch hy voegd daartoe buiten

d’andcre Euangelilten 5 Doet dat tot mĳner Gedagteniî. Gelijk defelve ook de

bekend-maaking van den Verrader , ecrit na defe lnltellinge verhaald; daar

Mattheus en Marcus het felve te vooren Pcellen; alswe terílond nader ful

len fien. Voorwaar alle de woorden defer Inltellinge , zijn alte klaar en te

nadrukkelijk gefprooken, om’er de minlle duii’terheid ofdobbelfinnigheid

in te willen foeken; en wy hebben in ’t laatlte Hoofd.- link van ’t voor—

gaande Boek , genoegfaam aangemerkt, dat een eenige waarneming , name

lijk , dat ]efus iig felven, hier niet anders als Dood en Verbrooken onder

de Inítelling van fijn Avondmaal voorgel’teld heeft; alle de droomen en

`{linkfe opvattingen der Roomfche Kerke, en andere die finks-wijfe , en

meer en min met defelve dwalen, verydelen en uit ons gemoed uitwiílen

kan. En wy fullen aanfionds gelegentheid vinden, om uit de gantfche

omílag van dit Avondmaal, in dat gevoelen bevelt'igdteworden. Dus wil—

len wy voor af noch eenige andere plegtigheden , die aangaande de In

í’tellinge des Avondmaals , by de Geleerde nu en dan betwiít worden, gaan

afdoen: want of fchoon defelve niet foo {eer de Geloof—{lukken der Za

ligheid ‚. als wel eenige omítandigheden , van dit laatfie Paaíchmaal , yenCde

C.
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Ceremonien derjoden aangaan 5 foo en laaten egter defelve niet na , te die

nen tot regt verfiand en gelijkluidendheid der Euangelifche Hiílorie 5 en

veele dingen, die ontrent defe tijd en d’Ini’tellinge van des Heeren Hei

lige Avondmaal voorgevallen , feer fraai te weten zijn. En hier toe had“—

den wy eertijds eenige byfondere gedagten van vermaarde Mannen by-een

gegaderd ‚‘ die wy naderhand met foo veele verrijkinge van de feer Ge

„gym“; leerde Heer AN'rHoNIUs BY NEUS vonden faamen—gelafi ‚datwe van zinne

сайта“ wierden , alle ‘onfen voorraad in ditfiuk , uit—te-wiflchen , endefe plaatfe 5

us met het voornaamí’ce pit defi‘elven Mans opmerkelijke reden, in alle wel

Hoofdfluk‘ nemendheid te fiofi‘eren. Den felven heeft aangaande den tijd wanneerJe

fus hier het Brood , tot de Inflellinge des H. Avondmaals genomeniheeft , feet

wel aangeteekend , datmen daar over geheel verfeheidentlijk heeft geoor—

I Schali- deeld: want Jofephus Schaliger heeft aangemerkt , dat de Joden in de

germeend Ceremonie van het Pafeha, twee Avondmaalen hielden; het eerfiein welk

задет: fy het Paafch—lam Aten 5 het tweede in welk fy Ongehevelde Koeken met

ЁЖ; c bittere Sauffe Aten: waar toe fy dan van nieuws de Voeten gewafl‘en wier

пулемёт?!- den, en als tot een tweede Maaltijd wederom aanlagen: wanneer dan in

ggf" hic' plaats van eenig Na-geregt , een Schootel met Bittere Kruiden gebragt

wierd , welkersv (maak door een faamgebonden Sop verfiìgt zijnde , het

Ongeheveld Brood daar ingedoopt wierd. Waar uit hy dan gemeend heeft ,

dat jefus dit tweede PanCh—Avondmaal , overgebragt heeft tot d’Infl:el

linge van Brood en Wijn, om een Gedenk-teeken te wefen van fijn Ver;

brooken Lichaam en Vergoten Bloed. Hoedanigen gevoelen by veele in

gang genomen heeft: denkende dat de woorden, Als/j Aten, moefien

genomen worden , niet van het Eten des Paafch-lams 5 maar van de On'

.va„5„¿¢_ gehevelde Koeken. Doch andere hebben hier driederlei Avondmaal ge‘

хсссгэдйс- fogt 5 het ecrite van het Paafeh-lam , het andere van het Ongehevelde

egim@ Brood 5 het derde van Jefus Inítellinge. Waar ontrent egter fommige in

ведем het tweede verfchillig zijn 5 om datfe meenen , dat de Joden, na het E

ten van het Paafch-lam , noch wel een andere gemeene Maaltijd hielden,

wanneer een groot Huisgefin daar aan niet volkomen kon verfadigd wor..

den: invoegen dat Jefus eerfl het Avondmaal van het Paafch-lam, vol.

gens de Wet; en daar na de gemeene Maaltijd gegeten hebbende; ein

delijk daar op fijn eigen Avondmaal, tot fijner Gedagtenis fou ingefield heb

ben. Andere feid hy, meenen veel waarfchijnelijker, dat’er maar een A

vondmaal met het Eten des Lams gehouden is geworden; en datjefus na

het eindigen van ’t felve , het Brood genomen , en het Teeken van fijn

Verbrooken Lichaam , als een aanhangíel van defe Maaltijd , ingeí’celd heeft.

Doch {у тНГеп alleen daar in , dat hier het Waffen van der Difcipelen

Voeten , tuíTchen beiden fou voorgevallen zijn. Om welk laatfie gevoelen

vail te maaken , men daar by~brengd, dat Lucas fegd; dat] efus den Drink—

beker genomen heeft , Na het „Avondmaal. Meenende dat fulks niet tot

den Drinkbeker alleen , maar tot de gantfehe Inftellinge moet betrokken

worden5 nadien hy fonder verloop van tijd, op het uitdeelen des Broods,

den Drinkbeker genomen heeft. Maar behalven dat wy vooren hebben

gefien dat de Maaltijd der Voetwafiinge , van defe moet onderfcheiden blij

Hetvoor— ven5 foo werd van d’Heer Bynzeus , hier tegens uitjohannes Buxtorf , met

gaandegc- verfcheide reden aangewefen; dat de Joden niet gewoon waaren twee on—

äîfgfoîä. derfcheide Avondmaalen op het Paafcll-feeíl te houden 5 en dat’er ook in gee

ne van haare Schriften yts van gerept word: daar byvoegende; dat dejo

den {eggen , dat het Paafch—lam niet op het ecrite , maar op het laatftc

van het Avondmaal wierd gegeten 5 namelijk wanneer den Honger door

an’
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andere gemeene Voor-fpijfe , шеей verzaacligd was: ja dat’er na het Eten

van het Lam , niets meer en mogt gegeten worden; maar dat de Maaltijd

met den Drinkbeker der ‘Dankjègginge ‚ befloten wierd. Als waar van ook

het leggen derjoden gekomenis , Dat op het Puff/@maal ‚ geen Nez-¿ereg

gebragt en wierd. Gelijk defelve Buxtort' ook aanmerkt , Adatmen te ver- o im

geefs twee Avondmaalen op den Paafch—nagt field 5 nadien immers een by- Ре СТ

fondere aanregting van fpijfe , geen ander of tweede Avondmaal en maakt;

Daar-en-boven dat’er in ’t begin van de Maaltijd, dat gene te gelijk met :iid gdm“

het Lam al opgebragt is geweelì , het gene men tot het houden van een dm’

tweede Avondmaal wil betrokken hebben 5 namelijk dc Ongehevelde Broo.

den en de Bittere SauíTe ‚ waar mede het Paafch-Lam wettelijk moeite gege

ten worden. 800 darmen hier geen foodanige twee verfcheide Maaltijden vin

den kan , datmen met eenige welvoegfaamheid het nieuwlijks Waffen der

Voeten, fou konnen noodig gehad hebben: ja hoedanigen Voet—waflinge

hy ook toond ‚ op de Paalch—maaltijd nooit in gebruik geweeí’t te zin.

Soo dat hier door het gevoelen van Schaliger, en die na het Paafchmaal

noch een gemeene Maaltijd Rellen, бес, geheel in duigen vald. En der- _

’ halven behoefdmen niet naauwkeurig te onderfoeken , of de Voet—waflin- ¿xiii?

‚ge na het Eten van het Paafch-lam , of naar het eindigen van de gemee~ fingenict

ne Maaltijd, gefchied is tot een onderfcheiding , welkejcfus hier door fou ‘licîaîìïr'

fchijnen gemaakt te hebben , tuffchen het Eten des Paafch-lams en fijne In- een Avond

fiellinge; nemende het Brooddaar toe, wanneer hy lij ne Difcipelen de Voeten .

gewaíl'en hadde. Doch laat ons nafien _]oth: 1. Все. Еп het fal ons openbaar каптсп ’

zijn , dat het felve voor het Paafch-feelt gefchied is. Dus gevoelen wy dan dat "mgm

de woorden, Als f] Aten, niet verflaan en konnen worden, van het Eten ждёте:

der Ongehevelde Brooden alleen , diemen wild dat eerfl: naar het Eten des mm“

Paafch—lams , in de gewaande tweede Maaltijd , te gelijk met de Bittere Sauf- „Een

fen opgedifl: Wierden. Gelijkmen ook die woorden niet en behoefd op te ne- P‘î‘rch‘m’l

men , als offy beteekenden , Alsffygegeten hadden ,‘ niet tegení’taande het by mgm

veele verkeerdelijk uit Lucas en Paulus afgenomen word. Want fchoon de

felve den Drinkbeker na het Avpndmaaljnoemen , foo en moetmen dit niet tot

de geheele Initellinge , maar tot den Drinkbeker alleen betrekken; verge

lijkt I Cor. 11: 25. met Luc. 22: zo. Voorwaar wanneermen Exod. 12.

vers 4.-Io. de Iní’tellinge en de geheele gefchapenheid des Paafch-lams wel

overweegd; en daar op aanmerkt dat het тоейе wefen eenjaarig Lam; en

datmen dat toe overflagîmaakte , hoe veele Сайеп ’t felve in e‘en Huisgefin [ждем

konden op—Eten 5 dewijl daar van niets en mogte overblijven tot den Mor—tvíniL‘ÏÎpa.

gen 5 foo behoefdmen niet bekommerd te zijn , datfe daar van niet en heb- Шт blĳkt

ben konnen Eten'tot volle verzaadiging 5 en dat’er noch eene andere gemeene аде aum

de chcelMaaltijd , het zy van Voor ofNa-í‘pij fe , op den felven Nagt gehouden heeft Mälriidc'

moeten worden. Sulks dat wy niet anders te denken hebben, of de _]o- ä},

den hebben haar gantfche Maaltijd met het Eten van het Paafch—lam, te Jarig-lam

gelijk met het nuttigen van де Ongehevelde Brooden en Bittere Saufi‘e ge- ЁЁЁЩ

daan. Invoegen men de woorden, Als f)’ Aten, eenvoudig en klaar in

haar waare beteekenis, even foo moet veritaan, als of ’er gefeid wierd5 Wanneer

f)‘ het Paafch—lam Ат}. Еп Ьу gevolg datjefus het Brood genomen heeft, als

i'y noch van het Paafch-lam Aten 5 dat is mogelijk in een naauwer zin, wanneer—

nien шеей daar van begon verzaadigd te worden з en nietjuill: als het geheele Ждёт“

Avondmaal gedaan was; gelijk Jefus foo ook den Drinkbeker еегй geno- isräâdîix

men heeft Na het Avondmaal; namelijk waar mede na derjoden wijle van ¿mgdhng

‘ doen , de Maaltijd gemeenlijk beíloten wierd.. ’t \Velkmen in orden aldus op

malkander volgende, fou konnen te faamen fchakelen: Jefu‘s leid met fijn ‘Ë‘Q'Ëm—

ЕССС Dirck _ en eeft.
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Difcipelen aan om het Paafch-lam te Eten 5 terwijlfe Eten, en de Beten

in de Bittere SauiTe indoopen , Гpreekt hy van den Verrader : eer de Maaltijd

noch eindigd, neemd Jefus het Brood5 het welk omgedeeld zijnde, foo

beíluit hy de Maaltijd met den gewoonen Drinkbeker der Dankfegginge.

Soo dat het nemen en omdeelen van het Brood , dat Jequ‘hier—toe heiligde ,

gefchied is als de Maaltijd des Paafch1ams nu valt ten einde liep , en daar op

den Drinkbeker , om defelve te befluiten genomen heeft. Tuíl‘chen welk ne—

men des Broods en Zegenen van den Drinkbeker , men egter geheel niet ver

pligt word, met {ommigejuifi een merkelijk verloop van tijd te Rellen. Want

by-aldienmen hier toe ook de woorden van Maimonides fou mogen by.

brengen , wy agten datmen fig in dat gevoelen , door die fraajelood , ook ec—

dHOïlIffus nigfmds fal beveiligd vinden , wanneer hy feid5 Op het Маше het h)‘ ‘van het

dê‘gâwîo‘; Шеф/а des Paajèh—lams , een flu/z ten тяп/Штат een оттуда: ,‘ en daar

Ссгстотс па proqfd 12] niet: meer. Waar uit Li‘gtfoot gegift heeft; datjefus in plaats

dĳlfj‘" van dit laatfie fiukje des Paafch—lams , het brood genomen heeft, en dat

«fr- Mattheus en Marcus daarom feggen , Als/j' Aten; ’t geene meend hy, niet en

kon gefeid worden , na dat dit laatfie gegeten was. Sulks datJefus hierClan

defe gewoonte tot fijn voornemen veranderende, een [tuk Brood genomen‘

heeft tot een Gedenk-teeken van fijn Lichaam dat Gebrooken fou worden:

namelijk aan het Hout des Kruiíl'es door de Dood; welke fijne Ziele van

wegen het lijden der fmerte en fiorten van fijn Bloed, uit dien Tempel

Hoch“ fou doen verhuifen, na dat fijne Handen en Voeten gebrooken, dat is

met Nagelen doorboord fouden zijn. Wantaanhet Lichaam felve en moe—

Liclmm {te na het voorbeeld des Paafch—lams , geen Been gebrooken worden , gelijk

ma?? hier ook vervuld is: vergelijkt Joh. 2: 19. en 1 Сог. п: 24.. metjoh. 19.

тошно vers 33, 36. En nadien in de Wet belafi: was, het Paafch—lam met Onge.

hevelde Brooden te Eten 5 foo iíTer geenfinds aan te twijfelen , of Jelus ,

die in alles feer naauwkeurig de Oude Ceremoníen der Goddelijke Wet

onderhouden heeft, heeft hier toe ook Ongeheveld Brood genomen: na

dewflc melijk waar mede men gewoonlijk het Paafch‘lam At. Dewijle dejoden

ЕЁ]? op die tijd, alle Gedeefl‘emd Brood moeiten van haar weg doen. En of

цеп даг]с- wel de voornaamfie Vaders der Griekfe Kerke gevoeld hebben , datJefus

hier Gedeefl‘emd Brood gebruikt heeft 5 foo {teund fulks alleen daar op, datfe

vcld’Brood meenden , datJefus fijn Pafcha een dag vroegerals dejoden gehouden heeft :

daar hy het nochtans fekerlijk volgens Mattheus, Marcus en Lucas des

‘ Маний Avonds , die op den Eetí’ten dag der Ongehevelde Brooden volgde, ge

vers 17m. geren heeft. En waarom foude doch Jefus , die ongetwijfeld dit Pafcha

gehouden heeft tot volbrenging van de Wet, het íelve ook niet op den

regten dag, en met Ongeheveld Brood gegeten hebben? Gelijkwe ookín

fiandighe- de verdere nafpooringe van dit Pafcha, noch veele andere omilandigheden,

‘flc'lfáhiëîf' die tot de Ceremonien van der joden Pafcha fchijnen te behooren , in het

ttlllìätftni Euangelifch verhaal hebben aan te merken. Want voor ecrit en behoor

ägáfd” demen geenfinds ongemerkt te laaten voorby gaan , dat de Euangeliílen

waarom feggen; dat Jefus het Brood nam .’ Namelijk in fijn hand: wantalfoo plag

gcfcidword ten de Joden te doen wanneerfe den Zegen daar over wilden uitfpreken.

‘jjftlßïfïîd Gelijk by dejoodfcheMeeíterseok een Regel gevonden word , welke leerd 5

Nam. dat den Huis-vader geenfinds den Zegen over het Brood mag uitfpreken,

voor dat hy het felve in fijn hand genomen heeft 5 op dat alfoo een yge—

lijk fien fou, waar over hy Zegend. Gelijk Jefus ook meermaal, de fpijfe

fullende Zegenen , defelve in fijn hand genomen, of ten miniten die aan

geraakt heeft 5 fiet Matth. 14.: 1 9. en kap. 15: 36. ’t Gene hy ook noch na fij

ne Opítandinge , te Emmaus gedaan heeft , volgens Luc. 24.: go. fchoon

hy
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hy voor lig felfs , doe geen í‘pijfe meer‘van nooden hadde om fijn Lichaam

in’t leven te behouden. Dus heeft Jefus dan op het nemen des Broods, hlcräsh‘äí‘

het felve Gezegend , na de gewoone wijfe der Joden: gelijk defelve ook „гадай

in haare Talmudifche Schritten leeren 5 dat het den menfche niet geoor— ¿Cr Мс"

loofd en is , eenig ding uit defe Weereld te genieten , fonder Zedgening : Want Gmgcnd’

feggenfe , die jĳ uit de Selaepfilengenietfonder Zegem’ng, веера ‘vee/als

ofb)’ Godt ŕvan ’tf/jne beroojde. En íbomen geloof aan defe Joodfche О

verleveringe mag geven , foo Waaren (у gewoon de Zegeninge des Broods

met defe woorden , overluid te doen: Gezegend дуду О Heere onjè Сад: _‚ Warh

Koning de: Weereld ‚' die het Brood uit де Áarde doet ‘voortkomen. Of nu o‘

Jefus ook dit felve Formulier van Zegeníng , na die gewoone maniere ge- тент

houden heeft? kanmen niet feker feggen 3 alhoewel de omfigtigfle Man

nen meenen , dat hy fijne Zegeninge gepaíl heeft na de tegenwoordige Гвинеи

faake; ’t gene niet heel ongerijmd is te denken. Doch (у fchijnen te milTen ,

welke Zegenen by Mattheus en Marcus , meenen te verfchillen van Danken; _

waar van Lucas en Paulus gewag maaken: nadien beide defe woorden door. дети

gaans , voor een en ’t felve , in ’t Nieuwe Tellament genomen worden. Want i“ Den/fe"

loo feggen Mattheus en Marcus van den Drinkbeker, dat jefus daar over “ЁЖ"

Gedankt heeft ,‘ daar {у van het Brood gefeid hebben , dat hy het Gezegend уоогсспеп

heeft. I—lier benefl‘ens feggen Mattheus , Marcus en Lucas, in ’t verhaal

van de vermeenigvuldiging der Vijf Brooden en twee Villen 3 dat Jefus

Ûjowaardsfiende na den Henze! _, defil’ue Gezegend heeft .‘ maar Johannes,

dat jefus Gedankt hebbende, die aan de Difeijoelen nitdeelde. En in ’t ver

haal van de feven Brooden , Seo/Matth. 15: 36. word gefeid , dat

Gedankt heeft. En Marcus feid van het Brood , datyefu’î Gedankt heeft, en

van de Villen , dat hy Gezegend heeft. Doch alderklaaríl word Danken

ofDan/ejèggen, voor een en ’t íelve metZegenen genomen, van Paulus , I Cor.

14.: 16. Indien ¿y Zegend met den Gee/t, hoe fizl degene, die de plaatje

eene: Ongeleerden ŕoem/nld , Âmenfiggen op uwe Dankfegginge ? En om

dat Z¿genen en Danken, twee dingen zijn die te faaamen komen in defe

Heilige Handelinge; foo moetmen fig niet verwonderen , dat defe twee

woorden fonder onderfcheid genomen worden. Naar dit Zegencn dan heeft

Jefus volgens der Joden maniere, het Brood gebrooken: want gelijk onder ВРСЪШ‘ПЁ

hen van ouds de gewoonte was , hun Brooden als ronde platte Koeken „522?

te bakken , die {legts een goeden Vinger dik waaren; en wel infonderheid Ёкдг'шг

de Ongehevelde Brooden tot het Paal‘ch-feel’t; alfoo en was men die niet vjänfllim

gewoon te Snijden ‚ maar te Breken. Waar van daanook onder hen , Brood- ll'ik <>P`fh

ore/een voor Eten; en een Brood met ymand Breken _‚ foo veel gefeid is ‚

als een Alaaltĳd met ymand houden. Hoedanigen wijfe van platte Koe— :n "тас

ken , felfs noch de hedendaagfche Joden ,tot de Paafehmaaltijd ge

woon zijn te Bakken , íchoon datfe anderfinds buiten defe Feell-dagen ,

ook Dikke of verheven Brooden, gewoon zijn te gebruiken. In dejood

fche Boeken ‚ vindmen mede dikmaal gewag gemaakt van het Breken де: Ë‘Ckâ“ 4“

Broods: en leeren onder andere gewoontens daar in 5 dat het onder hen in 11325111“

gebruik is, dat de Vader des Huis-gefins, het Brood moet Breken , wan- З‘Т‘Ъ

neermen de gedagtenis van het Paafch-lam houd ; gelijk Maimonides al— H‘uiîètfiîs,

foo fchrijft. En dus teekenen de Euangelillen ook aan , datjefus het Brood

genomen , ’t felve Gezegeud en Gebrooken heeft: en wy mogen het op

nemen , dat hy fulks geheel-en—al na der loden gemeene Wijfe gedaan heeft.

Gelijk ook onder andere Vaderlijke Overleveringen in den Talmud hier van

dit leggen gevonden word; H] Zegend en daar na Bree/et 11]. En om dat

Jefus dcfe Brekinge des Broods , niet {onder nadrukkelijke beteekenis dede ,

Е e e e 2 ‘ al—
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alfoo is het гене ook van de Apofielen , en in d’eeríle Kerke en tot noch

вюоа- ' toe onderhouden: waarom Paulus fegd 5 Het Brood dat wy Breken, úw'.

Sfckí'ïîiîn I Cor. Io: 16. En ongetwijfeld in de Handelinge der Apoltelen , daar van

dîlkîlikiin daan , De Bre/¿enge de: Breads genoemd, Aâor. 2: 4.2. als waar toe de

ЁМЁ’Ш’С" Difcipelen ook te l‘aamen gekomen waaren , kap. 20: 7. En dus heeft de

Acvsomlïïl Oude Kerke ook de gantlche handelinge des Avondmaals , onder Brood—

gcb'mäl‘lk breken, en Brood—deden, genomen; om dat het Brood van ouds eerft in

gew“ ' kleine [lukken Gehroo/zen of Gedeeld wierd , om te konnen Omgedeeld wor.

den : gelijk Cafaubonus tegens Baronius uitvoerig bewefen heeft. Je..

Hochet fus heeft niet alleen dit Brood Gebrooken , maar hy heeft het ook aan fij—

Ëroi’drol: ne Difcipelen op fekere wijfe gegeven of Voor-geleid: en daar inook feer

gëêrâockfn waarfchijnelijk de gewoone Ceremonie der Joden onderhouden: want het

ептог is onder hen een leer oud gebruik geweefi , dat dien die het Brood Brak, een

ÎÎÍCÎÄ‘LCÏ1‹ fiuk daar van neder leide voor een yder der aanliggende Gallen. Van wel—

dergclcid‘ ke oude gewoonte ons Maimonides defen naauwkeurigen regel nagelaaten

heeft , feggende: Die het Brood Breekt ‚ geeft eenft’u/e waar eenжду/е ‚ Een

‘voor Een ,‘ en den anderen (namelijk dien het gegevenword) neemd dat op

met fijn hand; doch die het Brood [elfs Bree/at, mag het nietрт in de

hand geven 'van de gene die het Eten 1211 , ten z] dat h] „ситец: ook en

fel h} dat fla/z niemand zoewerpen , от dat fiilksfiìu tot fmaadheid ‘vande

„je zĳn. Gely‘k het ook niet tot Eere ‘van dien , die hetflnk ontfangdfal zijn ‚‚

indien h)’ het hem alfoo toe-werpt. Dus heeft dan jefus volgens defe ge.

woonte , de flukken Brood onder de Difcipelen Om-gedeeld , en haar voor

geleid : het geenfe dan felfs met de hand moeíìenopnemenom te Eten. Want

hier op (сырец 'mogelijk de Woorden vanjefus te paíTen 5 als hy na het ge.

Waarom ven des Broods (eide, Nemet, Etet: namelijk dat elk fijn voorgeleid Ruk

ìíî‘jc‘ĳcì" met de hand opnemen foude om te Eten. En op dat hy fijne Difcipelen

des Вгооаэ verklaaren fonde , wat hy nuverder hier medeinden zin hadde ,- foo voegd

gid ’Eîï‘; hy daar by, Dat is mĳn Lichaam: even gelijk Godt eertijds aan de Kin‘

Üe’. deren Ifraels belaflende, het Paafch-lam te Slagten en te Eten; de bedui

_ denis daar by-voegde en feide: Dit is de: Heeren Pafeha ,‘ want ik [al in
wljïiìnc‘: defen Nagt door bgipz‘enlandgaan, до. Exod. 12: 11-13. Daar dan het

volgcnswar Paafch—lam , waarlijk niet anders en kan opgenomen worden , als een Ge

ЁЩЁЁЕ“ loofs-teeken van des Heeren Pafeha of Doorgang door Egipten. ’t Gene

раны; Ook de joden naderhand onderhoudende , met anders en hebben konnen

Îîîg’igl“ opnemen , als een Gedenk-teeken van haare Verloffinge uit Egipten. En

“me. foo ymand daar aan twijfi’eld , die overdenke met aandagt, de verklaarin—

ge van defe Infiellinge , Exod. 12: 26, 27. In hoedanigen zin het ook van

de beíìe oodfc‘he Meeflers opgenomen is. En aldus konnen de woorden

van Jefus, Dat is myn Lichaam, tot alle omfiandigheden en Ceremonien

van het Pafcha toegevoegd, ook niet anders opgevat worden 5 als dat het

Brood ,. welk -hy gebrooken en fijne Difcipelen voorgeleid hadde om te

Nemen en te Eten, was een figtbaar Geloofs-Teeken van fijn Lichaam :dat

ook namaals , wanneer het meermaal hier toe fou gebrooken en gegeten wor

den, een Gedenk-Teeken fou zijn, van fijn Lichaam dat Gebrooken is gewor.

den: waar toeJefusdat dan ook belaí’r te doen, tot fijner сгладит. En de

Joden en fpreken niet alleen noch doorgaans alfoo van haar Paafch—Brood,

wanneerfe .dat noemen , Het Brood der Verdru/zkinge, dat haare Vaders

Gen—41. gegeten hebben in Egiptenland ‚' maar de Heilige Schriften zijn vol van defe

overdragtige fpreekwijfen. Gelijk onder andere felfs van de fmertelijke Be

en 7: х7. ‘ fnijdenis word gefeid ; Dit 12: mĳn Verbond, Genefis 17: 10, п. Src. Ook

ЕЁ}: З7- en fchijnd het mede niet fonder verborgentheid gefchied te zijn', dat Je

' fus
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fus ook daar geweefl: is , daar defe Ceremonie des Paal‘ch—lams , eerílmaal is in—

geí‘teld geworden 3 namelijk in Egipten : op dat , gelijk de Schaduwe van het

i’afcha uit Egipten herrewaards in ’t Beloofde Land overgekomen was 5 jefus

als het waaragtige Pafcha , ook allbo van daar , herrewaards geroepen {oude

zijn , volgens Matth. 2: 15. Den Gelcerden L. Capellus ook van gevoelen

zijnde , dat Jefus dele laatí’re Breking des Broods , volgens een feer oude ge—

woonte derjoden gedaan Meißen welkfe na fijn fchrijven,nog in hare Paafch

maaltijd onderhouden , fegd ; dat den Huis—Vader na het eindigen van de

Maaltijd, gewoon was een Koek in fooveelllukken te breken allier Gallen

waaren , en dat hy voor elk een fiukin een Scthtel met Bittere Kruiden

indoopte , en aan yder by beurten Ont-deelde. Doch behalven dat die ver—

maarde Man , fulks alleen uit de latere gewoonten der joden fchijnd ge

haald te hebben 5 en dat den Talmud noch haaren bellen Schrijver Maimoni

des , daar niet van en reppen s fOO heeft hy daar-en-boven hierin voorna

mentlijk gemill: , dat hy dit enkel by—brengd , om te bewijfen э datjefus vol

gens die gewoonte op ’t Pafcha gebruikelijk , in ’t Omdeelen van de Inge

_doopte Bete , (daarjohannes alleen van verhaald,) doejuill tot aanjudas was

gekomen , wanneer hy dit geven der Bete ‚ aan den Difcipel die in fijn Schoot

lag, tot een Teeken gaf, om aan te wijfen, wie dat hem Verraden fou

de: hoedanigen voorval wy immers nu al klaar genoeg gefien hebben ,dat

_niet op Jefus laatilîe Paulich-maal , maar des Avonds te Vooren gefchied is 5

gn derhalven niet toe en laat , darmen yts daar uit, ontrent eenige Cere-l

monien van het Pafcha verklaard: alhoewel het veele Godsgeleerde , voor_een en de-[elve Maaltijd; namelijk voor Jefus laatíle Pafcha ‚willen gehou- i

den hebben: fiet onder andere, onfe Kant—teekenaars op ’t ‚eerlleentwee—

de vers van kap. I 3. Waarom niemand fig ook en behoefd te verwonderen ,

‚dat hy geen van alle die dingen ‚ na defe gemeene dwaalinge, inhet vol

gende I’rint- Tafereel fal waargenomen lien. Doch dat Jefus op een [eer

deftige wijfe en niet fonder de aldergrootl’te betamelíjkheid , het Brood tot

een Teeken van fijn Lichaam gel’teld heeft ,- dat fietmen waarlijk met veele “

firaalen uitblinken: want behalven andere gelijkeniffen diemen fou konnen

by- brengen , foo en word’er niets in de geheele natuure gevonden, dat

een Vleeilehelijk Lichaam nader komd dan Brood: gelijk hetons ook het

voornaaml’te Voedfel verfchaft 5 ja als ‚een voorname llofi‘e van het Vleefch

kan aangemerkt worden , gelijk Galenus alfoo fpreekt. Waar bymen ook

moet aanmerken , dat de gemeinfchap vanjefus Lichaam , niet alleen uitge

drukt is geworden , door het woord Ьтвы ‚om dat fulks een doeninge betee

kend , waar door wy ons Voedfel krijgen; maar het {сыщик ontleend

te zijn , van het Prieí’terlijk Ifrael dat onder de Ceremonieele Wet, deel

had aan het Vleebe der Ofl‘erhanden , en de geheiligde Brooden. Soo dat

Jefus ¿feer ‚welvoegfaam defe maniere van [preken behouden heeft uit het

Oude Tel’cament- WAMfPkaendeOok vanfijn Bloed , foo verklaard hy fig

[elven feer aardig na de fpreekwijfe van Moles , Exod. 24.: 8. Еде: ‚ dit is het’

Icfiis heeft

op een fee:

fchoone

wijf: fijn

Lichaam

onder

Brood

voorgellcld

Blfled des Verbands :gelijkwe terfiond nader fullen fien. En om dat degehee- _

1e Wet _der‚Cerem0hien beltond inW(фидер; ‚ Spyfenen Dranken _‚ volgens

Hebr. 9: 10. ’fiet daarom zijn de Verbonds—Teekenen onder het Nieuwe

Teí’rament , alleen in Twee dingenv‚voorgeíleld i waarvan het eene infr/@jl

Лиде , het andere in _VQCleel beilaat. Еп watmenboven dien , deKerk wil

opleggen , vind geen ,thndvele in Moles, buiten welke efus niet gefpro

ken heeft. Doch ioo ymand lult heeftfig met eenige fraaje bedenkingen over

de í’tofi‘edes Avondmaals befig te houden; hy lefe aandagtighet Boek ‚van Ian

dÎEfpagne , шт:bien de: Lichaam: Chri `i : .en hy {al vedeheideдавшее

Есее g ont
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Wanneer

jcl‘us den

Drinkbe

lier geno—

men heeft.

Waarom

klus den

Bek er en

nier den

Wijn die

daar in was

noemd—

ontwaar worden , die aanmerkelijk en niet gemeen fraai zijn. Naar de Om

deeling en het bevel van het Eten des Broods , neemdjefus dan eindelijk ook

den gewoonen Drinkbeker, feggende; Dejen Drinkbeker 1/'5 het Мели/е Tefla.

ment z‘n тупел Bloede, ’t welk voor uw Vergooten word , Luc. 2 2: 20. In wel

ke woorden men waarlijk meer moet letten, op het gene hier in den Be

ker onderí’reld word, als op den Beker felve5 nadien den Beker geenfinds

het Nieuwe Tellament in jefus Bloed kon beteekenen; maar feer wel den

Wijn die daar in was : en dat even gelijk hy in dien zin van het Brood

efeíd hadde. Waarom het ook alfoo van Paulus verflaan moet worden ,

als hy fegd 5 Den Drinkbeker der Dankjègginge _, die wy Ван/фат

де Zegenen _, is die niet de Gemein/¿hap de: Bloed: Chri/iz? I Cor. 10: 16.

Alwaarmen geheel—en-al , de Gemelnfchap van Clirifti’Bloed ‚ fekerlijk aan

den Wijn , en niet aan den Drink-Beker toepaíl‘en moet, vergelijkt I Cor. 1 1 .

— vers 26, 27. Soo dat het nemen van den Drinkbeker , foo veel gefeid is ‚

Daar is

waarlijk

Wijn in

den Drink

beker де

chls.

Marrh.z6.

ver: 29.

Bekers en

Kroefitn

van ouds

zo: Drink

varen ge—

bruikchjk.

als dat jefus den Wijn genomen heeft: van de Euangeliflen _'met den naam

van Drinkbeker genoemd, om darmen in die tijden gewoon was uit ver- ‘

fcheide foorten van Bekers te Drinken. En datmen ook op dit Feelt niet

als Wijn en geen Water dronk , getuigen alle dejoodfche Schriften, en haare'

Ceremonien van het Paafeh-feeit. Soo datmen hier niet aalwaardig en moet

tufl‘chen vallen en feggen; dat alhoewel den Drinkbeker kan beteekenen het

geene dat’er in is , 1y egter niet noodfaakelijk en beteekend, dat’er juiít

Wijn in is geweeft; nadien daar meer foorten van drank dan Wijninden

Drinkbeker zijn konnen ingefehonken worden. Want by aldien daar waarlijk

geen Wijn in den Drinkbeker geweell waare , dieJefus hier genomen heeft;

foo en hebben dan ook fijne woorden geenfinds hier op konnen paffen ‚

wanneer hy kort daar na feide 5 Ik[где uw , dat ik niet meer fdl Drinken

van de Инд: de: Wy‘njioks , де. by de Oude waaren de Drinkbekers

van gemeen gebruik 5 en hadden die na den Praat en gelegentheid der men

fehen, van verfcheide {toffe en gedaante 5 doch d’alder-Oudlle fehijnen foo

wel byde Rijke als by de Arme, van Leem geweell te zijn; hebbende

ook wel eenig plomp Boetfeerfel aan de buiten-zijde; mogelijk niet on.

gelijk met de Indiaanfehe Thèc Potten en Bakken. Gelijkmen ook by de

Griekfe en Latijnfche Digters, wanneer fy de foberheid der Ouden prij

fen , dikmaal van Houte Drink-vaten , Kroefen en Bekers gewag gemaakt

vind. Athenzzus [preekt van Bekers die uit Oife Hoornen gemaakt waa

ren. En voor, en in de tijden van Tiberius waaren’er Bekers van buigfaam

Glas in gebruik. Ook die van Kriflal en uit een Prof als Porcellein waa

ren. Gelijk boven alle ook de Silvere en Goude Drinkbekers in groot aan—

fien waaren: ja die mettertijd uit allerhande Stoffen, van verfeheide Form

en Gedaante ‘, en ook met opfigt van haar Gebruik , wierden gemaakt. Want

fommige waaren langwerpig , en geleken na een Bafuine; andere hadden

de gedaante van een SehuitofSchip , ofeen Dolphijn, ofyts anders. Som

mige hadden een of twee Ooren , andere haddender geen , ofwaaren Cier

lijk gedreven, of eenvoudig en effen. En of wel de gewoone maniereder

Joden was, uit Bekers te drinken 5 en dat de oudejoodfche Meefiers ook

van Bekers die op het Paafchmaal gebruikt wierden, gewag maaken 5 en

Jefus na die gewoonte hier ook een Drinkbeker genomen heeft 5 foo en

vindmen nochtans niets van derfelver Stof of Maakfel aangeteekend 5 ten

zy mogelijk dat ymand de plaatfe Genefis 4.4.: 2. in den zin fchoot5 daar

jofephs Beker van Silver genoemd word. En of wel Beda heeft gefehre

ven dat in lijnen tijd te `Ierufalem een Silveren Beker met twee Ooren of

hand-haven, bewaard wierd, diemen voor vai’t hield, dat Jefus op d’In

fiel...
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fiellinge des Avondmaals gebruikt heeft 5 foo hebben nochtans alle ver

fiandige Mannen dit onder de menfchelij ke verfierfels willen gerekend heb

ben : gelijkmede de hoegrootheid van dien Beker geheel niet over— een

en komd met die, die de _joden van die Bekers geven, welkmen op de

Paafch-maaltijden plagte te gebruiken: cn daar is ons ook meer aangelegen

dat wy wel verllaan , wat beteekenis het heeft dat in den Beker is ; als van

welke gedaante шт defen geweeít is. Gelijk mede den tijd in welke Je

fus delen Drinkbeker genomen heeft ‚ niet fonder opmerking behoorde о- Daîîcfps

vergeflagen te worden: want als Lucas fegd, dat hy fulks dede, Na het

Avondmaal ,' 100 is fulks mogelijk ook uit de gewoonte derjoden voort- BP/szher

gekomen 3 als dewelke een Beker tot befluit dronken , als’er Gedankt wierd ¿jolifäî'?

na de Maaltijd. Want fy feggen dat’er op de Paafch-maaltijd Vier Bekers дебоши:

Oni-gingen , en dat Avan yder uit Vier Bekers moeí’t gedronken worden. De IÎÌMÄZ‘È‘G

Ecrite wierd in het begin van de Maaltijd ingefchonken , en den Zegen gefigml'

uitgefproken over den Wijn. Den Тweeden wierd ingefchonken , eerder mm bnf“

van den Soone des Huifes gevraagd wierd, wat alle dieidingen te beduiden Вход-п.

hadden. De Derde wanneer na de Maaltijd Gedankt wierd: en de Vierde mmm’

wanneer den Lofzang gezongen wierd. Hoedanige gewoonten volgens A

thenœus, by—na ook onder de Grieken in gebruik waaren: namelijk op den

laatí’ten dronk , die als ter Eeren van den Goeden Godt gefchiede , de Tafel

op te nemen. Nu gelijk de Joden de gewoonte hadden , datfe Dankende

na den Eten, een Drinkbeker met Wijn dronken; even foo heeft Jefus met

eenen Drinkbeker, Na het Avondmaal, defe Maaltijd befloten: daarby

voegende, ’t gene hy wilde dat tot een feer hooge beteekenis van fijnLij—

den foude betrokken worden. Want gelijk als hy op het einde van het

Paafch—maal , namelijk als fy noch van het Paafch—lam aten, het Brood

gebrooken _, en bevoolen hadde te Eten , tot een Teeken van fijn Lichaam 5

loo heeft hy daar op, wanneer over den Drinkbeker volgens derjoden ge

woonte moeite Gedankt worden , defelve in fijn hand genomen , Gezegend ,

ofGedankt , en Ingeí’teld , tot een Teeken van fijn Bloed. Een Beker die niet

alleen van de Joden, maar ook met regt daarom van Paulus, DenDrink

beker der Dankfegginge genoemd is. Hoedanígen Zegening des Bekers ,

de joden van ouds hebben geleerd , dat behalven de Zegening des Broods,

die alle andere Spijfe en Drank heiligd; den Drinkbeker nochtans , van we- Waarom

en de voortreffelijkheid van den Wijn, eene byfondere Zegeninge ver- dm mink

eifcht. ’t Gene dan ook Iefus hier fchijnd waargenomen te hebben. Doch y'

of hy defelve woorden der joodfche gewoone Zegening gebruikt heeft, me“ 55“

dat en (eggen de Euangelifien niet; alhoewelmen het fou mogen gifl’en uit Ïäîâ'âb

de geheele onderhoudmge der Joodfche Ceremonien , welkejeíus hierin

agt-genomen heeft. En of wel alle plegtigheden , die volgelijk na malkan

der in Jefus Paafch—maal , en d’Infiellinge van de Gedagtenisteekenen fij

nes Doods , voorgevallen zijn , niet mogelijk en zijn om in een verfiande

lijke Printverbeeldinge afgefchilderd te worden; (om dat de Konll-Tafe

reelen niet welvoegfaam , meer dan een eenig voorval 5 datis de gefchiedenis

‚van een Oogenblik , konnen vertoonen д) nochtans agten wy dat de volgende

afbeelding van dit Avondmaal , aan een opmerkend befchouwer, ’t een en ’t

ander tot verbeteringe der gemeene dwalingen , en meenigte valfche Schilde—

‘ryen , fal konnen toebrengen ; om navolgens ’t gene wy tot hier toe over

defe Н. Hillorie hebben gefeid,en noch feggen fullen, een veel beter en klaar

der begrip te hebben als voor—benen. Men vind voorts de gewoone Zegenin

over den Wijn}, van de over—neerllige Buxtorfdufdanig bygebragt: Geze

gend дуй gy Heere anfe Godt, Koning шт de Weereld, die del/rug des

Wĳm.



"592 ‘VooR-Bsnmnsns тот DE BYBELSCHE “Центр. V. Boek.

Zegeno‘ Wjrg/lok: fihept. Doch den Zegen welke over den Beker na de Maaltijd

uitgefprooken wierd ‚ was van defen inhoud : Laat ons hem Zegenen,

отдых- die ons met hetfĳne беду} heeft, en door wiensgoedheid шутят, Óe.

ш. Hoedanige diergelijke Formulieren , als Dank ‚gebeden na dc Maaltijd ,

niet fonder het prijfen van de Genadige Verloflinge door het Bloed vanjeius,

groot-deels ontleend uit dit voorval , ook noch onder feer veele Chriítenen

1n gebruik zijn: doch die van fommige Godsgeleerde foodanig worden

tegengefprooken , als offe viefer en omfigtiger wilden zijn, al hier waar

fchijnelijk haaren Heer en Meeíl‘er fig heeft willen betoonen te wefen. En

even als’er van het Brood gefeid werd , datjefus dat felfs genomen en felfs

met fijn handen gebrooken heeft; foo werd’er ook wel van den Drinkbe.

ker gefeíd , dat hy die genomen en de Dankfegging daar over heeft uitgefpro

ken, doch geenfinds dat hy die felfs ingelchonken heeft; ’t gene moge.

WW?“ lijk ook al na der Joden wijfe gefchied is: want defelve leeren ons, dat

323335]: het den Huis-Vader niet geoorlofd is, dat hy op het Paafch—maal, den

Muni“ Drinkbeker der Dankfegging felfs Infchenkt; om dat alles op dit Feelt met

gfx", een deftige en aanfienelijke wijfe moet gefchieden 5 op dat daar door Ifraels

f‘hâîkm heerlijke Verloflinge uit de Dienfibaarheid van Egipten beteekend wierd5

en daarom geen blijken van Dienfibaarheid mogten toonen. Invoegen dat

gelijk de joden gewoon waaren , ‚defen Beker van hunne Dienaars, ofte

ymand der mindere des Huisgefins , te laaten Infchenken; het feer waar

íchijnelijk is, dat ook ymand van de Difcipelen, of een Huis-knegt van

Ief'ushccft den Waard, en niet Jefus felfs , defen Beker Ingefclìonken heeft; en daar.

32:: ËIÄËL om mifichien van de Euangelií’ten verfwegen. Doch het gene Jefus verder

beker gc- met defen Drinkbeker doet, is dit, dat hyfe aan fijne Difcipelen over

:‘Ë‘ny‘a; geeft, í‘eggende; Drinkt alle daar uit. -Want dit was ook van overlang de

een ander gewoonte der Joden, dat een ygelijk der aanliggende Gallen , na het Ze

ì‘ä'îlrm genen van den Beker der Dankfegginge , eenen dronk dede, wanneer den

’ Vader des Huisgefins hen fulks hadde voorgedaan. Gelijkwe dan ook fien ,

dat de Difcipelen fulks gedaan hebben , als Marcus aanteekend 5 S] Dran.

Aanmer- ken alle daar uit. ’t Gene dan ook hier als yrs fonderlings van d’HeerBr—

глух; NJEUS word aangemerkt 5 namelijk dat’er van het Brood alleen gefeid word 5

‚Ё fâis, Nemet, Еш, en niet Etet alle; noch ook niet verhaald word, Sy A.

21“? ‘"° ten daar alle van: en dat dit beide nochtans van den Drinkbeker aange.

"“ teekend word; Drinkt alle daar uit; en niet alleen Drinkt. Maar dat’ernoch

by gefeid word 5 Sy Dronken alle uit den fil‘ven Beker, Marc. 14.: 23. En

terftond met het overgeven des Bekers, voegd _]efus fijne Heerlijke ver.

klaaringe over de beduidenis daar by , leggende 5 Dĳèn Drinkbeker is het

Метис Te/z'ament in mĳnen Bloede, ’t welk voor uta/gegeven word, Luc.

Маш“. 22: 20. vergeleken met Mattheus en Marcus, die dit genoeg verklaaren

шп8- konnen. En ofwel het woord TESTAMENT, in verfcheide beteekeniífen

3:32: 4' en opfigten fchijnd te konnen genomen worden , en van de Gelcerde fomtijds

eigentlijk op de Erfmaaking by Uiteríle-Wil gepaít word 5 als mede dat het

¿gena ' te mets genomen word voor een Verdrag en Over-een-koming, het zy

«сквид: door faamenfweering over een te faamen va‘fi’geítelde faak: foo pall: noch

tans het felve hier feer eigentlijk op het Verbond , dat Godt met den menfche

mm: moet gemaakt heeft 5 fiende op de beloofde Goederen, welke na de Gehoor

”ша“ faamheid en ’t Geloove fouden volgen: voortkomende uit Gods onveran

derlijken Wille , om den menfehe te {tellen tot een Erfgenaam van het

Eeuwige Leven. En nadien de Sonde de Wet Gods niet en heeft konnen te

niete doen , maar wel heeft konnen beletten datfe door het Vleefch kragte

loos gemaakt zijnde, niet meer en heeft konnen tot het Leven inleiden 5fal

‘ ' oo
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foo werd hier het woord TESTAMENT vanJefus regt ter fnè gebruikt , voor

het Verbond Gods , dat met den Menfche wederom van Nieuws fou op-l

geregt worden, door de Dood van den Middelaar des Verbonds; als het

welke , om dat het den menfche de verkrijginge van de Erffenis des Ееи:

wigen Levens toefegd ,- ook waarlijk een ’I‘eílament is.l Gelijk ons dat van Удине:

niemand beter , dan van dien Grooten Schrijver aan de Hebreen , verklaard

gekomen zĳnde, tot Verjòeninge der O‘verz‘reding’e die onder het eer/ie Тe‘

/ŕament waaren , de gene die geroepen zijn de beloftenifife der Eeuwiger Er.

‘ve ontfangenjòuden. Want waar een TESTAMENT o’s , daar` is het noodfizake

dat de Dood des Te/íament—maakers en_/[chen kome . want een Teylament olf

na]! in den Dooden : детище het noeh geen kragt heeft , wanneer den Tĳia—

ment-maaker leefd : vergelij kt hier mede aandagtelijk het gene defelve Hoog

verligte Schrijver kap. 8. van vers 6. tot I 3. wegen d’affchaflìng en verdwij

ning van het Eerfie Verbond op Sinai met Ifrael gemaakt , komd aan te mer

ken , in tegenl’tellinge van ’t Tweede veel betere Verbond, waar van Chrifius

Jefus de Middelaar is 5 en het {al aan yder openbaar worden , waarom en met

hoedanigen regt en welvoegfaamheid , Jefus aan den Drinkbeker der Dank.

figging , de beteekenis van het Nieuwe fle/lament infynen Bloede opgedragen

heeft 5 als een Nieuw Teflament dat in de plaatfe van het Oude komen fou :

en ’t gene Jefus nu met fijn Bloed verzegelen moelle , op dat het kragt heb

ben foude. Gelijk daarom ook het Eerlte Tellament niet[onder Bloed Inge.

wijd is , Hebr. 9: 18. Want als alle de Geboden na de Wet rvan Mofis tot

al het Volk uitgeflirooken waaren , nam b)’ het Bloed der Kal’veren ende

Bakken , met Water en Purpere Wolle ende H_yfope , ende beßirengde beide het

Boek fel‘ve ende al het Volk, feggende ,' Dit is het Bloed des Teflaments,

‘welk Godt aan vulieden heeft gegeven: vergeleken met het verhaal van Mo

» fes , Exod. 24.: 3-9. En om dat de Aards—Vaders over het maken van Ver-g

bonden, veellìnds gewoon waaren Beel’ten te flagten en Bloed te vergieten; ‘

foo hebben de Hebreen ook van Ouds de gewoonte gehad, dat fy, Een

Verbond Slagten of Slaan hebben gefeid, wanneer fy een Verbond maaken

wilden. Gelijk dan ook den opmerkenden Heer I. d’Efpagne Seven ver-“

fcheide daden in agr-genomen heeft, welke in den tijd van de Wet ‚on

der Bloed-plenging en befprenging gepleegd wierden. Siet fijn nieuwe ge-`

dagten over d’Artrjkelen des Geloofs : daar den felven ook feet fraai by

wijfe van een naam-verwifl‘elinge verklaard; hoe A ос. 7: 14.. gefeid kan

worden; Dat de Heiligen haare lange Kleederen itgemaakt hebben in het

Bloed des Lam: ,‘ daar het Bloed nochtans geenfinds de eigenfchap van Wit

noch Rein-maaken heeft? Soo men nu ook verder de fpreekwijfe vangefus ,~

als hy by Mattheus en Marcus van den Drinkbeker feid; Dit is het

het Bloed des Nieuwen Teflaments: vergelijkt met de woorden welke Lu‘

cas en den Apol’tcl Paulus bybren en, feggende ; рвут Drinkbekero‘s het

Nieuwe Tĳlament in mijnen Bloe e: foo en kanmen fonder moetwil niet

foo dom noch onverßandig zijn , datmen het. laatl’te niet en fal opnemen

voor een heldere en Goddelijke verklaaringe van den zi-n en meeninge des

Heeren Jeíu: nadien die Heilige Schrijvers immers nergens in mogen ver‘

loed _‚ ‚

Nieuwe

is, als hy kap. 9: 15-17. van de Saligmaaker jefus fegd 5 Daarom is h]

de Middelaar des Nieuwen Ïe/iaments , op dat de Dood daar TUsscHEN mmf"

С!!!

fchillig gehouden worden. Namelijk dan, dat den Wijn die inden Beker Ноедеп

Drinkbe—

'was , een uitgedrukt Teeken was van jefus Bloed ‚ waar mede dit Nieu— kerhet

we Tel’tament Ingewijd wierd 5 in tegenûellinge van de Schadu-wagtige Ё???"

тСПС

in jefas
Bloed-vergietingen die onder het. Oude Tellament gefchied waaren‘. Ge

merkt dat ‚eenderhancle Wijfe noch den Wijn nochden Beker , noch Bloed 29—
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jef'. 17:1..
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Deur. 31..
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en 50: rg.

i Mach. 6.

vers 54.
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vergoren

wierd.

‘ Vergìeting

van jefus

Bloed , op

her Slagren

der Paafch

Ofleren ge

pall.

Marsh. :.6.
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was ; in re
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van de {lag
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Ißll .

30111429

llph. i; 7,. ‚

Coll. 1,.

'cfs-1.* zo.

t` Peer. r.

vers} 8, i 9,

l joh1 i: 7.

Анод ц 5.»

die beide te gelijk een Verbond ofTeílament heeft konnen genoemd worden:

maar (eer wel een Geloofs—Teeken van het Nieuwe Teílament i en alfoo een

Teeken van het Bloed vanjefus , waar mede dit Tefiament nu waarlijk ‚ als

eertijds Voorbeeldig met dat van de gekeelde Bceílen , Ingewijd is ge

worden. En foo dit den getrouwen zin van jefus niet enis geweeí’t; voor—

waar wy en Исп dan niet hoedam'g of op wat wijfe , men de verfielling der

woorden by Lucas en Paulus , met Mattheus en Marcus verfiandelijk over‘

een’brengen fa]? En gelijk uit alle de fpreekwijfen der H. Schrift , en veele

andere getuigeniílen openbaar is , dat de Wijn in het Heilige Land , door~

gaans Rood van Kol-eur viel; alfoo en heeft jefus waarlijk niets beters dan den

Wijn tot een Gedenk—Teeken van fijn Bloed konnen í’tellen: gelijk daarom

ook overjefus Lijden gevraagd word 5 Waarom гуду Roodaan u Gewaaaf _,

en u Klud al: een die deW_impers treed ‚Jef. 6 3: 2. Ook leeflmen van Wĳn

druivenálaed, Genefis 4.9: I 1. Waar mede fommige Grickfe Schrijvers over

eenÁlemmen. Defen‘ Rooden Wijn nu fieldjefus niet alleen als een feer ge.

lijkvormig Teeken van fijn Bloed; maar ook tot een Geloofs‘teeken van

fijn Bloed, welk “voor Vale vergoten word: ofte gelijk als Lucas затее

kend , Dat. voor u Итоги: word .- fpelende mogelijk ookal wederom in

die woorden , op denW ijn die Vergoten , en den Drinkbeker die In efehon-

ken was voor hun Allen. Gelijk hy in het overgeven daarom ooi feide ,

Drink: Alle daar uit. Ook en heeft Jefus geheel niet on-eigentlijk van

het Uitflortm ofVer-gieten van fijn Bloed gefprooken 5 wanneermen wel aan

merkt , hoedam'g nadejoodfehe Ceremonien , het Bloed der Slagt-Ofïeren ,

en infonderheid ook nu ter tijd dat der Paafch-lammeren , van de Prieůers

Vergeten en uitgefiort moelle worden aan de Voet-Ila] van den Altaar 5 wel—

ke Bloedige Ceremonie dit waare Pafcha hadde voor-afgebeeld. En even als

fer van het Nieuwe Verbond beloofd was ‚ dat Godt eens de Ungeregtigheíd

van fijn Volk vergeven , en haare Sonden niet meer gedenken wilde ,jeremi

31: vers 34,. alfoo heeft ook _lefus by de Vergieting van fijn Bloed toege— _

voegd i datjfulks fou zijn tot Verge‘w'nge der Sonden.- Op dat hy alfoo

waaragtig maakte het gene Daniel van defcn beí’temden tijd des Meflìas,

en het Verfoenen der Sonden voorfegd hadde, kap. 9: 24.. Als op‘ wel.

ke Bloed-{tortinge ter Vergevinge , ook alle deOfi‘erhanden gefpeeld heb..

ben, en Voorfchaduwen zijn geweeft, die geenfinds in en door haar felfs,

magt-ig waaren deSonde weg te nemen , Hebr. 10: 4.. Want alhoewel Godt

het Bloed op den Altaar gegeven hadde om voor de Ziele Verfoeninge te

doen , Levis. 17: 11. foo was fulks alleen Schaduwagtig, gelijk den A“

poflel {сет fraai verklaard , Hebr. 10: 2. Waarom jefus dan van Godt moeite

voorgefield worden , To! een Verjòmínge door het саммит)” Bloed ‚ Rom.

: ai. Want van hem was voorfeid, Dat by. fĳne Ziele _[bußellen tot een

Schuld—Ofir , Efaia 53: io, om dat’et fonder Bloed-{tonnage geen Verge—

vinge девства, Hebreen 9: 18. En het Eetílc Verbond daarom ook niet

fonden Bloed is Ingewijd. Ja dien felven Schrijver heeft het gantfche be

Ptel. van het joodfche en alle de Oifer-dienften van het Aaro.

nif'ehe Prieí’terdom, tegen d’eenigegenoegfaameBloedige Offerhande van

Jefias Chr-illus, foo net afgewogen , dat’et niets tot fijn voordeftíge verklaa

ringe behoefd‘ toegevoegd te worden, overleeft met opmerkingkap. 9: 7-1 2.

Een Leere , diie als de Grondvel‘t des Geloofis , ook doorgaans van de Apoflze—

len erkend en toegeftemd is , met feer veel kragtige- betuigingen. En om

dat defe Bloed- {honing van Mjefus foo napby was, foo fegd hy niet alleen

in‘de œgenwoordigen Tijd , dat fulks‘vergoten wierd tot V ergevinge; maar

hy- voegel daar» ook noch andere woorden by , die de verhaaûmge daar

van
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van genoegfaam konden aanduiden , feggende; Dat hy van doe-aan , [Wet Wam,"l

meer met fijne Difiz’pelen (daar hy immers dagelijks mede ewoon was te Мячом

Eten en te Drinken ) ‘van de Vî‘ngt де: Wума/и en fou dë‘inken .‘ tot op {yg'äfgjîn’

dien Dag, wanneer h)‘ defi’l’ve met haar Nieuwfim drinken in hetKonz'ng. fijnßiocd

rijke fĳne: Vaders, Marc. 14.: 25. Matth. 26: 29. Alwaarmen vooer’eu’w ЖЕ?“

te Drinken ,‘ met lommige feer welvoegfaam kan verflaan ; Op een Маш ‘

we wĳfi , van de Vrugt des W_ijn/fok: drinken. Namelijk na dat hy fou

Geftorven zijn , en dat hy door fijne Opfiandinge , de Magt van de Dui- _

vel en de Sonde fou vernietigd hebben 5 federd welke Overwinninge het Jîämí'dzcm

Koningrijke des Vaders een aanvang nemen fou. Sijn Difcipelen daar door скупив:

alfoo vermaanende en trooílende; dat of fchoon dit de laatíle reife was, ”"`

dat hy voor fijn dood met haar van den Vrugt des Wijníloks dronk ; hy noch- Nieuw гс

tans na fijn Opfiandinge , wederom by haar verkeeren, met haar Eten en Wijn Drum*

met haar drinken foude , tot eene betooging dat hy waarlijk opgeí’taan was , en

wederom leefde; alhoewel niet als fprjfe en drank van nooden hebbende , tot

onderhouding van het Lichaam. Het gene dan die .Nieuwe van Drin

ken foude zijn, welke hy op dit laatíle Schei—maal fijne lieve Difcipelen

toefei : en een weinig tijds daar na , ’t felve ook volbragt heeft, wanneer hy fe

derd fijne Opí’tandinge , geduurende fijn Veertig-daagfe verkeeringe op Aar

den , met haar gegeten en gedronken heeft; gelijk te fien is in de ontmoetinge

van de bekommerde Wandelaars naar Emmaus; en noch wel alderklaarí’t in de Wauw"

betuiging van Petrus , Aítor. 10: 4.0, 4.1 . daar hy tegen Cornelius , fprekende

vanjefus Opllandinge, defe opmerkelijke woorden voortbrengd : Юфп heeft рыси van

Godt opgewekt ten derden dage, en gegeven dat by openbaarfimde worden :

. niet alle den Volke, maar den Getuigen die 'van Godt te Ívoeren verkooren noksìop

Шлаге”; от namelijk die met hem Gegeten ende Gedronken hebben, na dat

b] uit den Dooden Орде/Залп w44'. Invoegen datwe tot hier toe genoeg- Ecdrokken

faam hebben gefien , hoedanig‘jefus met d’Infielling van het Verbonds-Teeĳ “й:

ken des Nieuwen Teflaments , in tegenwoordigheid der TwaalfApoí’telen,

eindelijk fijn laatí’te Pafcha beflooten heeft;en op wat grondfieun de Gemeen
te van Chriíìus , door een afgefonderde Breking des Broods, Den Dood де: ‘ ' 'D'

Heeren, te verkondigen heeft, volgens 1 Cor. п: 26. Ook meenenwe

darmen hier geheel geen verfchil behoefd te maken, ofjudas voor ofnaar defe

Infiellinge , het gelelfchap vanjefus verlaten heeft ; nadien het duidelijk ge

noeg van de Euangeliilen aangeteekend is ; namelijk datjefus aanzat met де

Twaal‘ve , Matth. 26: 20. Luc. 2 2: 14.. alwaar Jefus vers 2 1. naar het omgaan

van den Drinkbeker , uit welk hyl’e alle belaí’te te drinken , noch fegd;

Slet de hand des genen die my Verraad, 12: met m)‘ aan de Tafel: verge

' lijkt Marc. I4.: 17-23. Sulks dat’er om van defe {toffe af te laten, alleen

noch teit wel aan te merken 5 dat d’Euangelií’ten en den Apofiel Paulus,

Jefus woorden , aangaande d’InPcelling des Heiligen Avondmaals, tot geen

ander oogmerk fooverfcheidentlijk hebben verhaald . ‚als op darmen den wnrom‘

eenigen en eenvoudigen zin daar van, uit die alle te gelijk, vdes te beter ¿CWM-d

en fekerder fou konnen opmaaken , en ons alfoo de weg fou afgefneden wor— Ijäcläiïg'

den , om geenfindsaan de bloote Letter-zin der woorden , te blijven hangen. d‘s Avond

En of fehoon de Joden hier uit meenen , dat die verfchilligheid een groo

te onfekerheid aan ‚het’Euangelium geeft; foo behoorden fy nochtans te Щит;

weten , dat dit dan ook in Mofcs Schriften plaats fou vinden 5 als waarin 525,12"

wy lien , dat hy felfs in het verhaalen van de X. Geboden , niet alleen ver- haald wor-j

fchillig is in de woorden ; maar dat ook op de eene plaats yts gevonden dm’

’ word , dat op d’andere uitgelaaten is; ja dat ook den Orden niet eens en

is: vergelijkt Exodus zo. met peut. 5. Voorwaar het fchijnd` Gods ge

Е fff 2 " woon
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woonte te zijn, dat hy een faake dikmaal laatende verhaalen, fulks шее“:

met eenige verfcheidentheid heeft willen doen ; op dat hy fig aangaande

den zin , daar door te beter verklaarde. Soo darmen dit veeleer een God

delijke voorforge , dan een onfekerheid der Heilige Schriften -te agten heefi’.

Waarom wy ook durven valt-ltellen , dat de woorden van de Inltelling de

fer Nieuwe Verbonds-Teekenen , doorhaare verfcheidentheid ,veel klaar.

der en netter naden waaren zin en meeninge van de Saligmaaker konnen ver—

fiaan worden , dan wanneer die over-al met een en defelvc woord-grepen uit..

gedrukt gevonden wierden. Gelijk ons daarom ook de Wet der/Y. Gebe..

dm , en het Vader Onfi ‚ niet {onder eenige verfcheidentheid , Tweemaal

breed-(praakig verhaald worden: vergeli kt het laatfte,Matth. 6. met Luc. 1 I .

en het eerfie in de firaks aangehaalde plaatfen.

` Als dan jefus den gewoonen Lofzang met fijne Difcipelen ‚ na hetom.

gaan van den Beker der Dankfegging, gezongen hadde 5 is hy met haar

jerusgm uitgegaan over de Beke Kidron, na den Olijf-berg, Matth. 26: go. al.

т bmi“- waar het Hofken van Gethfernane niet wijd van de Olijf-perifen gelegen

ÎÎÂ'FIÊEËÎÄ was ъ namelijk daarmen de Olie der Olijven perile : een plaatfe die]udas on.

buircn- getwijfeld feet wel bekend was , om datjeí‘usdaardikmaal verkeerd hadde

met fijne Difcipelen. ’t Gene Judas dan waarfchijnelijk voor-afvernomen

32:13:53 hebbende 3 heeft hy Iig daarop het gefelfchap vanjefus ontrokken, en Rille

op ’rfinêe' kensbelijden benen druipende,is hy tot deWagten en Dicnßknegten gegaan,

53301:“ die op jefns paífen foudenprn hem te Vangemnamelijk ‚terwijlen fijn Meefier

„lignee Jefus met de andere Difeipelen na buiten ging om te Bidden. ’tGene nie

kënd‘ mand hier en moet vreemd {chijnen , dus laat in den Nagt en на het Eten CICS

_ Paafch-Avondmaals gefchied te zijn ; nadien het uit fommige oude getuige“

фант”, niffen openbaar is, datmen in vredige tijden , de Poorten vanJerufalem des

men ¿n _ Maïs yeeltijds open liet. Ook en moetmen iig niet lasten vooriìaan , datje.

23%?“ fus 'er in tegen de Wet van het Pafcha gedaan heeft; fchoon dat описи:

Poorten de сете Inílellinge belaít was; dat niemand in dien Nagt buiten fijnen ‚Huif;

foude uitgaan , volgens Exod. Iz: zz? dewijle dat’er in dietijd veeleom, ‘

flandigheden ontrent het Eten van het Paafch-lam waargenomen moeiten

worden , die alleen daar en voor die reis , en niet altijd noch geduurig

als noodfakelijk in agr-genomen zijn 5 gelijkwe in een anderHoofdfiuk rui‘.

mer hebben aangeteekend: waar onder men ook het niet uit-gaan buiten

den Huife Rellen moet ; als een faak die doe van wegenden Slaanden Engel ‚

(die door Egipten gaande, den Ifraeliten gefloten deuren, met het Bloed

des Paafch-lams aan de zij-pollen beílreken ‚voorby-ging ‚) alleen in Egipten

belalt was waar te nemen. En of fchoon de Joden uit een Overleveringe

ons poogen wijs te maaken ‚ dat een yder op defe tijd gehouden was bin-‘

nen jerufalem te vernagten ; foo en zijnfe doch in dat link van geen een

gevoelen: want om dat het van dees en geene buiten de Wet geleerd is,

foo betwi‘íìenfe het {elve ook noch onder malkander: wantd’eene wildat
vhet moet Jvei-{ìaan worden van den eigen Nagt op welkmen het Paafch

"lam At5 d’andere ‚ dat het van den volgenden moet opgenomen worden.

: ‘Dus en (oude het niet heelon erijmd zijntedenken, datmogelijkin onbe—

‘kommerde tijden , op de Fee -dagen meer vryheiddan ooit gegeven wierd,

om des Nagts uit en in Jerufalem te mogen gaan; nadien de toevloed der

af en aankomende Vreemdelingen fulks eeft lithijnen te vereifchen. Als

‘ nu de plaatfe te gelijk met het boos voornemen van den Verrader vait

fiond , en de kans aanwèes , hoe en waarmen jefus in fiilligheid en fon.

der Oproer , ‘betrappen (oude 5 nam Judas een Bende Dienaars , die van de

‘ Hoofdmannen des Tempels , en d’Overpriefiers en Pharizeen , niet alleen

ГОС
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tot defen aanílzg uitgefonden wierden 5 maar die ook felfs mer fommige Kop

ilukken uit haaren Raad пепси gingen om he: werk :e verfellen: gelijk uic

Jefus annfpraake blijkt, wanneer hy Lne.. 22: 53. tegen dele Overpriellers

en Hoofdmannen des Tempels en d’0i1derlingen legni; dat hy dagelijks

by haar in den Tempel gezeten hadde om haar te leeren д doch die nu

tegens hem in de так: vN egt uitgegaan wanten, als tegens eenen Moorde

naar met stokken en Swanrclen en brandende Fakkel-h'gsen, _op darle hem

fekerlijk aantreffen .en Утер mogfen. Waar noe dan ookjndas, имел

Ыйфтап van defe Затаив, in ’e aankomen voor-uit flaps; op .darlnyje-l

fue, дающем het gegeven заменен ‚ uit alle. de andere Difcipelen :e

veiliger Вина—шанса fou, feggende з Wegß lgegroet Rabbi? т by /uçße

hem. ' Want hy Ьаёёс de Dienil-.knegten van .de Hoofdmannen des Tempels ,

(die mogelijk nii ook денди waaren met. eenige Grijp,Vogels“ЩЕНО

Wage, „шарфа:vanшведу: min bekendwm) dit for een

Teeken gegeven. hoedanig een heilloos Teeken van hem тишине
lijk ,hier Фе ßfglißigheid Yerkpfen was; om dat het Kuifen , een V[een

gebruikelijke maniere van тешите onder .de Joden was : gelijk de A1

pofìelen. naderhand in ’t aanbevelen der Groeteniiïen en Liefde-pligren,

$1231' т: 09kШИНЫ Устами : _enjefus Difcipelen mogelijk ook wel ge

]ndae dan hier heef; weten wane4 te nemen, en tot een Tecken te ůellen 3

op dat het aan ¿leen zijde de женщинtot haaren pligt vermaanen fou ,

шел Гу te grijpen св I@ Binden hadden ; doch het gene egter voorjefus en_ de

andere _Difcipelen ‚ niet nieuw noch Ongewoon lou zijn , maar veeleer een

blijk van fijne liefde en goede genegentheld fou konnen bewonen. _Een {chan

Marrh. 1.6.

vers 49.

Uil: wat

infïgr judas

het Teckcn

van ecn

Kus aan dc

Dicnfl

kncgrcn gl

gcvcn had

утри Wären ‚ haaren Магде; te mets met een Kus te begroeten. ’t Gene ¿€

Rom. lí.

vers I6.

r Cor. 16.

vers zo.

z Cor. 15.

vers n..

r Theil: §.`

delijke omkeering voorwaar, die in het openbaar maaken vanJudas over- тиб

tc geveinílheid, lijn begaane Schelmíluk , niet weinig en' befwaard.

Waar opdan ookJefusjdie dele Schijnheilige pntinoeçing Тер: wçl kende,hem

daar over niet lange fchuldig bleef, wanneer hy Huks op lijn aannaderen te

gens hem feide 5 wel , yada: ? Ушам! gy de жопе des Мец/Илиmet eenen

Kus? Luc. 22: 4.8. Gelijkjefne woorden die Mattheus aanteekend; Vriend

waar toc дуду hier ? fulks ook fchijnen te beveiligen; infonderheid alsmen

защити ‚ да: die woorden niet [ne leer Vrßgßnèerfwijß 1 als wel Bellrnfiîen

der-wijs tnt ndes gefprnnken zgn.: gelijk (отжег Geleeede Mannen ons

lignelijk j n ‚ МщЩшжГфйпеШК meedelen; Ввиду ¿darm

hier? evennls 0f sie Zin Wasi ‘Wd Vriend 1 «НИШ (Идти hiergeevmen ; op

dat@ den Sonne d.“ Mmfrhw. «wenn»«141111441enhnlnnnnmn

ze» KM, du: «Устин I/emdm feud? Invoegen Jefns hem тщетны

видавeen felle .neen in Gin gev/eeen gaf1 maar hem onk падеж maakne ‚ .dar

hy de Boole тащат van fijn hefte _feet wel kende-1 en derhalven den?

.ken moelle, met wien hy hier le einen hadde Doch Penes пела: пи fin

nen Магде: hier van de gewapendeКаста geweldigоттиска › P003’

деп fonder lang fe manen beni linke гонится в en uic yver .fijn hand

)agende voor íìjn loopen, trok by fijn Sii/aard uit , en hieuw den

_Dienílknegt des Hengennrieílere старт, {со vinnig in de Kop, dauer

sie. тезке! Oer-Hab by Maar {сшивает dit vangen en Кит/6168 1

1’de hief van #gemeend hebbende» is vande Bende ‚ namelijkde Over!

_Re over Duifengl , en d@ Щецин-6 .derjodcn , Gevangen en Gebonden zijn

<1с ‚ dß Stadt il! а QSI@ ЮС Архив ,£41 daal' naar rot Cajaplizisè geleid , welke des,

x Petr. 5:14.

мы: Сс

vangen

word to: `

lfelyen jaars _Hoogenprieller was' , volgens Joh. 1 8: l 2, 1 3. In wiens. Huis de Annn en

Overprîçllers en вещмешки; en Onderlinge; op'lïjn aankomll alreede

Hrm@“меня 1 Маша. 26: 5 7. van wyшin de volgende Hotoflcê

.- 3 u 

van daar tot

Cajaphas

geleid.
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Rukken , met eenige breedweidendheid moeten handelen ,« om dat’er ons;

van wegen feer veel opmerkelijke faaken , die foo wel de geiteldheicl van

den Grooten Raad der Joden , als het gantfche Hals-geding van Jefus ra

ken , ten hoogften aangelegen leid : op datwe eindelijk eens mogen lien, hoe

en waarom dog onfen baligmaaker, daar hy waarlijk eenjode uit den gellagte

Davids was,na lijn verwijfing noch den Heidenen, dat is den Komeinien Rig.

rer Pontius Pilatus,is moeten Overgeleverd worden; om naar veele befpotting

en hoon., door de wreede en fmadelijke тая-Ъ des Kruiíïes , de Dood te moe

ten Prerven. Gelijk hy te Vooren met fijn eigen Mond, niet alleen dit gantfche

wedervaren aan fijn 'l'waalf Difcipelen , gaande op den weg na]eruialem , in

defe nadrukkelijke woorden afgeichilderd hadde , als hy feide 3 Slet w]gaan

op na yernfalem , en de Saone де: Menfeben jal den Overprießeren ende

Schriftgeleer den Uvergeleverd worden , enfj'jallen hem ter bood гиегъОог.

deelen ,' en [у fallen benz den Hez'denen Óverleveren, om hem te Верона:

ende te Geel/elett, ende te Kruzßgen , ende ten Derden dagejal by wederom

Ojo/laan , Matth. zo: 1 8, 19. Maar hy heeft dcfe waarheid naderhand ,

wanneer hy al in handen van den Roomfen Stadthouder Pilatus was Overge

leverd , noch beleden , en geleid; dat het alleen door de Voorfienigheid Gods

gefchiede , dat hy nu van de Heidenen door het toedoen der _j oden, {oude Gc

dood worden: namelijk foo wanneer hy ор het dreigement van defen Room

fchen Rigter feide: Gy en /oudgeen magt hebben tegen: my ‚ indien het u niet

van boven gegeven waare ,° en daarom, die my aan n heeft overgegeven,

beeft grooter ò'onde _, ~loh. 19: 1 I . Welken Godsgeleerden uitleg wy ons

op fijn plaatfe , ontrent de gedagten'_van den feer Geleerden Heer W. GQES

en andere, grootelijks fulleii te nutte maaken.

 

DERDE HOOFTSTUK.

Кокт INHOUD nnsns Ноовтзтпкз. ^

Äßwringe waaromjefus Gevangen zy'nde, eer/l tot Annas, en van

j _ daar naar Cajaphas kan geleid zyn ,' en van hoedanigen Prießer

; . lijke waardigheid, die beide te deßr гудел waaren. Beurtwerwt'fl

„ ‘ ‚. feling des hoogen-priefterdoms zn dte dagen. Datjefus tweemaal

in ’t Huis van Cajaphas ‚ en niet ten Huife van Annas , Ondervraagd 15:'.

Dat den Hoogen-príeíter niet mt kragt vanfijn Ampt een noodwendtg Lide

van den Grooten Raad der joden was , noch ook niet altyd het Wettig

Hoofd , noch den Woord-voerder wao. Welke en boedanig d’Overprieíters

waren die in den Grooten Raad zaaten; en op wel/ee wy/è de Lxx Oudlte ver.

lcooren wierden. Watfaa/zen den Hoogen-prieíler,eenLidt van den Raad zyn..

de , welgewoon waa ,jig шеф aan te trekken. Schriftgeleerden en Onderlin

gen , hoedanzge twee anderejoor'ten uit welk „фи: d’Overprieí’ters, dengehee

len Raad der joden oe/lond; en hoedantgen ßeunßl defè Vergadering aan

de loodiche Republijk geweeß 125 ; en hoe dze Magt na de Voorfegging tot

ojo дф tyden moe/le in weßn Мутят. Waarom den joodíchen Raad,over

jefus faake, in ’t Huis van Cajaphas , en niet т haar gewoone Gerigts-ka

mer vergaderd is. Dat bet niet tegeni de gewoonte waa groote Misdadi.

gers op de Feelt-dagen te Straffen 3 alhoewel [у _]сГи$ niet op het Pafcha

wilden aangetaß hebben. Bly/e dat de joden alleen bedrieglyk en gevein/l

haare Wetten, in de Gerigts-handeling over Jefus , gehouden hebben. Op

gaat
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wat gro ndflenn Jefus van de Joden aan den Roomfchen StadthouderOverò

geleverd en aangeklaagd is geworden. Waarom Cajaphas in deje Vergade‘

ringe het Woord voerd; en welk een ongerĳmdheidjefus infijne Qndervra‘

ging toond. Hoe des Hoogen-prielters l)ienl’tknegt , _Ye/'M voor den Raad

jlaande _, heeft durven in ’t Aangefigt klinken; en wat het flaan op de Mond

of Kinnebakken, in dnfdanige gevallen van—Ouds beteekende. Waarom de

joden dit Gerigts—geding ten eerjlen van Jefus Befchuldigíng, en niet van

fijn Ontfchuldiging begondenjegen: haaregewoonte,‘ en hoe] eins op haar Von—

nis in den Morgen/fond , aan/fonds en fonder haargebruikelĳk uitl’cel , aan den

Rigter 125 konnen Overgeleverd worden. Wat befchuldiging onder veele ,Jefus

heeft [тупел Dood—waardig te maaken. Valfche Getuigeniffen 5 en overval‘

fehe opvattinge derfi’lve, waar in gebleken. Aardige Speling in de гаера/1

fing van ’t at breken des Tempels , op jefus Lichaam dat de_‘ì'oden wilden

Gekruil‘c hebben. Geveinede Godsdienfiigheid in Cajaphas , yverende voor de

Eere Gods. Van het Zitten derjoden in haaren Raad : en hoedanig jefus op de

Befweering van Cajaphas , аренду/г beleden heeft, ‘de Soone Gods te zijn i

met een aanmerking, waarom h_yji‘g tegelyk ook in haare vergaderinge _‚ de Soo

ne des Menfchengenoemd heeft ,‘ en zn wat zinfiilk: beide van de joden opge

nomen 125. Volgens welke eene gewoonte Cajaphas Kleederen gefcheurd

heeft ; met eenigejoodfche bepalingen daar ontrent. Gods—lafieraars , hoe b]

de joden na de Wet вешай. Spouwen in ’t Aangefigt , hoedanzgenfmaa—

ding b] de Hebreen. Dat de Diení’c-knegten ‚‘Ïejaa waarfehgjnelgjk buiten

de Vergader-kamer befpot hebben; als wanneer‘Petrus kort: daar opi: aan

gerand geworden , en van _]efus over fijn beangfle verloocheníng aangefien.

и. Tweede verfchijmnge van _]efus voor den geheelen Raad; met een on.’

derfoek , of h] daar ook угу en ongebonden ge/laan heeft. Waarom de jo..

den geen Uitvoerders van haar eigen Vonnis waaren,‘ en offe in die гуд

noch de Magt des Swaards hadden : met eenige blĳken , datmen de waar.

heid daar van, veel eer uit de Goddelijke Voorfienigheid en de Heili e

Schrift; dan uit de RegtS-geleerde betwgßz'ngen, en Oudefehernerz'ngen dgl'

Profane Hifiorien, kan agterhaalen. Wie Pontius Pilatus is geweĳt,‘ en

hoemen fig het Rígt-huis van dien Stadthouder verbeelden kan. Wat re

den de joden geven, aangaande de Overleveringe vanjefus _, tot deje Rigt

bank. In wat bepaalden zin de joden jèggen ,' Ten isons niet geoorlofd у.

mand te dooden. Dat Jefus volgens der joden befchuldiging ‚noodwendig

van Pilatus moĳie geítraft worden: met eenige opmerkelĳke bedenkingen daar

over; En de Шедшие uitvlugtenfonnnzfger1 шлеме hier ontrent ver—ydeld.

Stephanus in_wat voegenna de Wet gefieenígd 3 en hoedanig Paulus en de 0—

verprielters, het Наде-39:19: aan den joodíchen Raad toe—eigenen. Dat de

Joodfche Godsdieníì niet wel be/iaan konde ‚ [onder ook in eenige gevallen,

de Magt van Dood’firaf te mogen oefenen ,‘ en wat hier toe t'njefus befchùl—

aan te merken 125. Verkeerde betrekkingvan]efus voorgewend Koning.

щи , от hem fehuldig te maaken voor den Keifer. En hoejefus egteralsfulk

eenen Misd‘adiger , eindeling onder Pontius Pilatus , met de Dood des Kruif‘

fes a kannen ge/lraft worden, óf.

per* Efus dan in’t Hofkenvan Gethfemane gegrepen zijnde , is waar‘

Î\“‘-__ {сырам na- de wijsden Romeinfe Gevangelingen , van de Diena

Ёж; ren derjoodfe Overprieûers en Hoofdmannen des Tempels , met

‘ fi Koerden gebonden ,‘ en foo de Stadt in , en. als in ’t voorby—gaan

tot eenen Annas geleid, die des Wijfs-Vader was van Cajaphas , welke in

dat jaar de Hoogepriellerlijke waardigheid bekleede, volgensjoh. 18: 13

‘ ’ _ En
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En gelijk d’andere drie Euangelillen alleen vanJei‘us Gevangen—neming aan:

‚dus ‚0, teekenen , dat hy gebonden zijnde ,_ tot den Hoogen-prielter Cajaphas is ge‘

Сайты: leid geworden, (onder van defen lijn Schoon-vader Annas , gewag te ma

gdm' ken; foo heeftmen van tijd tot tijd verfeheide meeningen daar over lien

voor den dag brengen:~ onder welke ons waarlijk geene beteren behaagen

dan die , welke daar gevoelen , datjohannes alleen by wijfe van verklaaring‘e

der andere Euangelillen , fegd 5 S] leiden Уфа eer/ŕ tot Мити: daar

Waarom Mattheus, Marcus en Lucas de faak even foo verhaalen , als of Jefus ten

Wim“ eerí’ten tot Cajaphas gebragt was, om dat de leiding tot defen Annas,{legts een

22303 Voorbereidfel l‘chijnd gewecl’t te zijn“, om hem tot den Hoogen—prieíler he‘

С???“ nen te leiden. Waarom Johannes dan ook door maniere van onderfchep ing

gm ‘s’ geleid heeft; »Sy leiden hem ш]! tot Атм, Ó‘e. onderílellende ’t gene

daar op volgde. En datfe dit mogelijk beide niet fonder reden aldus ver

fchillig aangeteekend hebben; fullenwe noch te bet ontwaar worden , wan.

neermen fal aangemerkt hebben , hoe verre het Gefag over de bedieninge

der Hogge—priellerlijke waardigheid , in defe dagen van haare voorige 1n-‘

fiellinge afgewiíleld , en van de Vyanden en overheerfchende Óppermagt

der Babylonifche en Syrifche Koningen ; als mede van de Romeinen in

gepalmd was. Daar toe veel fal helpen dat wy regt weten , wie defen Ап

nas , en wie defen Hooge—prieller Cajaphas geweel’t is ; en wat aannemelijke

gedagten eenige Geleerde Mannen daar over hebben opgemaakt. Hoehet

Hooge-priefierlijk Ampt te defer daagen onder de Herodeíl’en en anderevoor

haar, geringel-oord is geworden , is onfes agtens, vooren in ’t Vierde Boek o

verbodig aangewefen: doch wy konnen als een herhaaling daar van, hier ligte—

Hoedani- lijk aanmerken, dat ook defe Annas, een Man geweel’t is, die het Hooge

gen 14m priei’rerdom bediend hadde; waar in hem den Roomfchen Stadthouder (Ei.

fjíiAm” rinius geiteld hadde; maar die nu ter tijd van Valerius Gratus afgefet was.

digheid verheven gefien ,~ en op die wiíl‘el—wijfe was’er nu ook fijn Schoon

Soon Cajaphas, namelijk die met fijn Dochter getrouwd was , in dit jaar

aangekomen: Gelijk Johannes dit daarom ook als met opfer, in de gemelde

Waarom plaatfe fchijnd aangeteekend te hebben. Want‘om dat in die tijden het —

ffii’ Bilal; Hooge—prieílerfchap als met beurten omging; ofte ten naauwfien geno

dlíltuèafg men, dat het niet heel feker en was , dat dien , die in het eenejaar Hooge..

врёт! prieíler was, ookinhet volgende jaar daar aan blijven fou 3 foo heeft den

Euangelilt dit met de grootlle billijkheid en omfigti heid daar door willen

lî’îicfl’“was aanwijfen , foo wanneer hy van defen Cajaphas fegd ; Ёж h)’ deflel’uenjaar‘s

]о11.п: Hooge-println wdr. Den welken dan ook uit defen hoofde, den Geeft der

:fl'slâg' ш Prophetie hadde gen daar door den Joden aangefeid ‚ofliever geraden hadde;

vers „Ё ' Dat het nut wdr, dat Een menfche/Zierf’voor het Volk,]oh. 18: 14.. Hoe.

danigen uit-fpraake hy gafin de Raads-V ergaderinge , welke te faamen geko~

men was , om tegen j dus Goddelijke Mirakelen te waaken : namelijk doe hy

Lazarus van den Doodhadde Opgewekt 5 en foo openbaar aan yder bekend

was, dat het op geenerhande wijfe van haar geloochend , noch bewimpeld

konde worden: Sietjohannes I 1: 4.7. en gy fult aldaar defe hare opmerkelijke

DfHoo- redenkaveling aangeteekend vinden; De O‘verprie/ler: dan ende de Pharizeen

¿Eingriffen 'vergnderden den Raad, ende fiiden ,‘ Wat fallen en] doen? ‘want defin

doorgaans men/ehe doetjveele Teekenen: Indien w] hemатм Zanten geworden, ful—

len alle in hem gelooven ,‘ en de Romeinen fullen komen ende wegnemen bei.

Prophetic de on/è plaatfi’ ende Volk. Ende een uit haar, namelĳk судам, die de:—

ging“ fel’venjaar: Hoogeprie/ier или, jèide tot haar, Gy en ‘verjtaat niets,noeb

¿y en bedenkt niet , dat het ons Nut is _, dat een menfeloe Леше voor bket

o .11:51. [’01 а

Den felven hadde ook fijn Soon Eleazar tot de Hooge-prieí'terlijke waar;
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volk, en het geheele ‘volk met fvc'rlaoren en gaa. En dz’tfiide b)’ niet uit

hemшт_: maar zĳnde deflel’uen jaar Ниве-рифт, Propheteerde by,

dat Уфа/Зета:fimde rvoor het ‘volk. En met alleen 'voor dat ruol!z,maar

op dat lĳ ook de Kmderen Gods, die rver/ironie! тише): , tot een fim ‘ver.

¿aderen Van dien dag dan af raad/laagden 1} te jaamen, dat hem D00—

den fanden ., Ó‘e. Invoegen dat’er genoegfaame blijken zijn , om Annas

te houden voor een Man van groot aanlien i als die Soonen en Swaagers

hadde , die Hooge-priefiers waaren. En daarom met regt , en als of het tot

fijn Eer-titel behoorde; De: W Vader ‘van Cajaphaò‘ genoemd. En

om dat niet Annas , maar fijn Schoon-Soon Cajaphas , te defer tijd het

Hooge-priei’ter Ampt bediende; daarom hebben mogelijk Mattheus,Mar- Waarom

cus en Lucas, het henen-leiden tot Annas, verfwegen; nadien aldaar ten

Huile, niets ontrent de faake van Jefus en heeft konnen voorvallen; om даты;

dat de Overpriefiers en Oudllen des Volks , alreede in ’t Huis van Caja

phas vergaderd waaren , om Jefus te Ondervtaagen'; gelijkwe aanfionds “as тГт—

nader lullen Ontwaar Worden. Sulks dat het aan lommige de pijne waard gen hebben

gefchenen heeft eenige reden op te foeken; waarom fy egterjefus eeríl tot

Annas geleid hebben г Dus hebben fommige met Augullinus gemeend, dat het

alleen waarfchijnelijk in het voorby-gaan na het Huis van Cajaphas , fou ge—

fchied zijn 5 om dat Annas wooninge op defelve Straat-weg lag. Andere willen

met Chryfollomus denken, dat het mogelijk gefchied is , om defen Ouden штата

Раау ‚ een behaagelijk [luk te doen , met hem oogení‘chijnelijk te laaten fien ,

datfe Iefus nu met een lifiige trek in handen gekregen hadden 5 en hy daar uit geleide,

nu ook bemerken fo'u, hoe-wel datjudas fijn Geld verdiend hadde: want defe

giífinge {leund grootdeels daar op , ` datfe meenen , dat defen Annas de Man пс tämä

was, die Judas Geld beloofd hadde j 'ofte millchien hetfelve wel fluks op dm‘Vi°‘d’

het Verding, ofte ten minílen in delen Nagt, hem toe-gewogen hadde. отдаз

’t Geenmen wel eenigfinds waarfchiinelijk fou mogen houden , by—aldien de “Ё"ЬС‘ОО—

gifl‘mg van de Kardinaal Batonius kon i’tand houden; namelijk dat AnnaS 255511111.

doe ter tijd, PRESIDENT of Voor-zitter is geweelt in den Grooten Raad fangen

der Joden. Doch het fchijnd dat den Euangelifl: Johannes, alle fulke be— hadde"

paalde gillìngen , heeft willen uit—gewilì hebben, wanneer hylalleen tot re

den van defe bene-leiding bybrengd 5 dat Ann`as de Schoon-vader was van

den HÒOgen‘priefier Cajaphas. Soo darmen na geen andere reden fchijnd

te moeten omfoeken. En fulks fal ons ook niet heel vreemd dunken , wan—

neermen wcl aanmerkt, dat defe Annas, van wegen dat hy des Wijfs Va—

der van Cajaphas was, en felf‘s ook Hoogen-prieiler was geweeít, in feet

groot aanfien by de Joden was, ja mogelijk meer en hooger geagt wierd

dan Cajaphas felve. Gelijk hy ook felfs van den Euangelilt Lucas, niet:~

tegenl’taande hy van Valerius Gratus afgefet was, onder de rangder Hoo- 1"ï<>¢An_-_>

ge—prielters geteld word, wanneer hy feid; Onder de Hooge-prze/lers An‘ ждёшь

na! en Cajaphdi, Luc. 3: 2. En foo ymand fou mogen meenen, dat hem phas kon

hier dc Eer-naam der Hoogen—priel’terlijke waardigheid opgedragen word, 22“ так

voor fijne affettinge; of dat hy ’t mogelijk indien tijd ofjaar , waarlijk ge- genîcmd

weefi is; foo blijft egter feker , dat dien Titel daar aan beide te gelijk ge— ä'rdäga’:

geven werd; fchoon het Prielter-ampt nochtans maar door een van beide be- сепсмсг.

diend is geworden: gelijk mede defelve Lucas Aélîor. 4.: 6. alle twiltinge 5521121;—

hier over (‘chijnd te willen weg—nemen , wanneer hy eenige tijd naar dit dieuîlc.

voorval fegd; Ende „Юта: de Hooge—prie/ier ‚‘ ende (Jajaja/aaa, ende 70.

hannes , ende Jlexander , enДо ’veele daar ‘van het Hooge—priĳferlĳkgĳlag

‚te waren, ёж. Invoegen wy uit dit algemeen aanfien van Anna-s, mogen beflui

ten, dat de Overpriel-‘ters , die de Geweldenaars hier verfelden ‚ eerllelijk met

_Gggg t Jef“;
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DCOM. Jefus tot hem zijn gegaan , om mogelijk te overleggen en te beraamen , waar

тент de Raads-vergaderinge over de faake van defenGevangenen , wilde gaan zit

ten 5 nadien het uit veele getuigenifl‘en en ook uit defe Hifiorie waarfchíjnelijk

тог Amm is д dat dejoden nu terfijd geen foo gewoonen noch vallen Zit-plaatfe tot ha

re Gerigts-handelingen meer en hadden, als wel voor henen. Ten zy dan

kaam) datfe enkel en alleen om de faake vanjefus afte doen , hier ontrent eenige

KÊÎÂ‘ÎCÎÎ" veranderinge maakten ; en in het Huis van Cajaphas te faamen quamen , om

gadereu datfe hem , terwijlen het Paafch‘feeíl was , ionde’r Oproer en ontfieltenis

ma“ onder het gemeene Volk te maaken , fogten van kant te helpen. Tot welk

te denken , ons het vervolg defer floffe , mogelijk eenigfinds gelegentheíd fal

geven. Soo dat danjefus eerlle henen leiden tot Annas , alleen alswe feiden,

als een Voorbereidfel aan te merken is, van de henen leiding tot Cajaplmgi

Ед“ c.“ i’ namelijk tot den welken dele Annas belaflze , dat hy Gebonden henen geleid

2:12:52; fou worden , Joh. I 8: 24.. En alhoewel dit henen i‘enden ,vanjohannes ver- -

ni“ °ndff haald fchijnd te worden, agter de Ondervraaging welke aanjefus gedaan

lìrlîîän’jo- wierd , aangaande fijne Leere en fijne Difeipelen , vers 1 9—2 3. daar d’andere

Ьаппсз ‘iin Euangeliílen fulks eeríl na de henen leiding , en in ’t Huis van Cajaphas voor

gîflîlflcëœ gevallen, verhaalen, foo kan fulks egter uitjohannes felfs genoegíaam opge—

‘ plus па helderd worden , wanneermen wel aanmerkt , dat hy niet en fegd , dat Annas

hem tot Cajaphas henen fond na de Ondervraging ; maar gelaij k onfe Overfet

10h lmi ters feer wel vertaalen 5 Атм hadde hem gebonden gejòn en tot Стр/т.

' Invoegen het voorige verhaal, namelijk van vers I4.. tot aan vers 24... voor

een tuíTchen-lallìnge van Johannes reden 5 en vers 24.. geenfinds voor een

nalaatige verfettinge der Text-woorden moet gehouden worden; fchoon

het fommige egter daar toe willen gebragt hebben. En foo ymand moge.

lijk hier al een andere lefing uit een Exempelaar van Cyrillus of ymand

anders fou willen by—brengen; het is te denken dat fulks door eenige qua.

lijk by-gefette Kant-teekening , van eenen die van dat gevoelen was , 1n den

Text íal ingekropen zijn. En alhoewel fommige uit het gemelde tufl‘chen

_verhaal ook hebben gemeend, dat Jefus in het Huis van Annas is onder

vraagd geworden; foo werd fulks genoegfaam daar uit wederfprooken,

wanneer daar gefeid word , dat een van'de Dienaren , `jefus over fijn regt..

w„,fch;j_ fchapen antwoorde, een Kinnebak-flag gaf, feggende; Атташе! ¿y alfiìo

тык be- den Hoogen-prz'cßer? ’t Gene niet en kon gefeid worden , Praande voor An

Eyäfiì‘iä“; nas, maar wel voor Cajaphas, die deiTelvenjaars Hooge-priefier was. Die

Найти dan ook hier in de ondervraging van jefus , wel het woord heeft fchíjnen

ÊCÎÎÎÀËÂ‘Ì‘S te doen s doch daar door geenlinds bewefen heeft, dat den Hoogen-prie

ller doorgaans het Opperhoofd was, ofte de Voorzitting in het banhedrin
D_ëäffä, hadde; gelijk eenige voorname Mannen in de Roomfche Kerke , tegen

1%:an l veele blijken die fulks wederleggen, hebben Pcaande gehouden, op datfe

ÎCIÎÎ‘ÎQĲ daar door de Paufl‘elijke Oppermagt in de Kerk , onderfchraagden. En na»

wqprîl niet dien het hier de plaatfe is , in welkwe ’t een en ’t ander van den Groo—

а ten Raadderjoden , in agt te nemen hebben; foo kan het geenfinds ontijdig

gevoerd. zijn , datwe tot een nuttig Voorbereidfel van de Gerigts-handelínge , wel

ke de Overprieí’ccrs en Ouderlingen en Schriftgeleerden , ontrent de faa—

ke vanJefus gehouden hebben , eenigfinds breedweidig {preken : zijnde Jefus

waaruit volgens "t Verhaal der Heilige Hii’corie , voor defeVergaderinge , als voor

dimm fijne Wettige Regters geleid in het Huis van den Hooge—priefier Cajaphas.

внёс ` Daer zijn verfcheide Geleerde Mannen geweef’c , welke het _joodfche

Regi-ban- Gefag en haare Geregts-banken, van wegen de verfcheidentheid der tijden,‘

_ en Boeken uit welkfe ’t een en ’t ander aangeteekend hebben , met niet alten

тезка grooten nettigheid fchijnen verklaard te hebben. Gelijk fommige ook van oor'.

we: . . dCCl



Jesus voon DEN Grioo-rm RAAD 1N ’1* HUIS VAN CAjAPHAS.' во;

‘deel zijn, dat gelijk defe Regeeringe onder de fwaare tijden van den Tyranni

gen Koning Antiochus Epiphanes en andere , een groote krak en verwarringe

gekregen heeft , men {legts eenige bedommelde voet-f uren van de ecrite en

Aal-oude luilter derfelve, in het Nieuwe Teftament, de belle derjoodfche

Boeken vinden kan : alhoewel fy niet geheel'ontkennen willen 5 dat dat Volk ‚

fchoon het te defer tijden, onder de Romeinen gebukt zat; nochtans van

wegen d’onaffcheidelijke faamenloop haarder Godsdieníl: , altijd de vryheid

van haare eigen Regeeringe en Geregts-dwang behouden heeft. Waarom

fy ook van gevoelen zijn, datmen de gefchapenheid van haar Sanhedrin ,

ten tijde van de Saligmaaker, niet welvoegfaam`lionder_nafporing van derfelver

eerfte lnftellinge д verklaaren kan. Dus hebben eenige niet ionder onfeker

heid , het Geregts-Hofderjoden , namelijk waar in haare gantfche Regee.

ringe beltond, feer wel in twee Hoofd-benden meenen te onderfcheiden s

namelijk in een Ker/eely'ke Vergadering'e , en in een Burgerly'k Geregte. Hoeh

danigen onderfcheiding [y willen nemen uit Deut. 1 7: 1 2 . d_aar gelelen word;

Den Man die tratfely'k handelen jkl, dat h] niet en boore na den Prz'eßer

afee nd den Regter. Alwaar vers 8, 9. Sie. geiien word , dat het Volk lf.

raels onderwelen werd ‚ aangaande eenige gevallen van Regt-faaken; en

hoefe van mindere Geregt-kamers mogten appelleeren, tot de Levitifche Prie

íteren , in Ceremonieele of Kerkelijke faaken; ofte tot den Regter in Bur

gerlijke of Straf-waardige faaken. Hoedanige tweederhande Vierfchaaren

fy meenen datmen aangewefen liet , 2 Kron. 19. alwaar jofaphat veele in

geflopen on-Godsdienlligheden en wan-Ordens in ’t Kerkelijk en Burger

lijk beituur , hervormd.l Stellende door alle de valle Steden vanJuda , Wee

reldlijke Regters , om Óver alle_Straf-faaken en misdoeningen te Vonniílen.

_ Gelijk hy ook te Jerufalem een Geeitelijke Geregts-Bank uit Leviten,

Prieileren en Hoofden der Vaderen Ifraels (telde. Defelve onderfcheiden~

de in defe woorden: Síet Атаки де Hotfd-Prießer i: over n т alle fda/ze

де: Heeren , ende Zebadja de Saone флаги, де Vor/ŕ ‘van het Нш': lf

те]: , in alle fda/ee де: Koning: ,‘ ook zijn де Ämpt-lz'eden, де Leviten ,

'voor u aangeßgle, ёж. Sy voegender by, dat de Propheet Jeremias'voor twee

derlei Geregte is geweeil : want door de Vergadering der Prießeren wierd

hy veroordeeld te {tervenz maar in de Vergaderinge der Vorlten en Wee

reldlijke Regters, wierd hy vrygel`prooken , kapit. 26: 8,16. En op defe

wijle fchijnenook na fommiger meeninge ,de Overprießers en de Onderlingen

де: Valk: , als twee onderleheide Vergaderingen in ’t Nieuwe Teltament

genoemd te worden, Matth. 2 I: 2 3. alhoewelfe kap. 26: 3. beide aan fommige

niet duilterlijk , als te faamen den Grooten Raad derjoden uit-maakende ,

fchijnen voor te komen : want degewigtigheid der faake , namelijk jefus met

liit te vangen , fcheen defe beiden ter herten te gaan , om datfe de Kerk en

Burger  beítuur raakte. Gelijk ook volgens Deuter. 1 7: 8, 9. аап haar , het

Oordeel over de fwaarfte faaken Rond. Dus willen veele Schrijvers aange

merkt hebben, dat beide defe onderfcheide Vergaderingen fomtijds te laa

men quamen 5 namelijk wanneer daar over faaken te vonniílen was , die alswe

feiden , ten deele Ceremonieel en ten deele Burgerlijk waren; behoorende ten

deele tot de Kerk, en ten deele tot het Gemeene-beit. Welke b  een

komfte fy meenen dat ons dikmaal in de Euangelifche Hiftorie, onder defe

fpreekwijfe voorkomd :De Ofuerprießers ende de Ouderlingengunmen tefad.

men. Die als dan den Grooten Raad uitmaakten : ’t geen onfcs agtens ten aan

iien van de ecrite Inltellinge der Lxx Oudíten , anders fchijnd te moeten ver

ftaan worden. Hier toe word ook aangemerkt , dat Matth. lo: 1 7. de Raads

vergaderingen , SYNEDR 1A , en del Kerkelijke ofЕве/дешев Vergaderingen,

Gggg 2 br

l[oodl'chè

chccnng

en Geregts

dwang hoc

van femmi

gc tc defer

tijd onder

fchciden.

2 Kron. I'9`_.

vets 5, S.
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Dat de

voorgaande

bcfchrli

ving wat _

verward is

Uit wat

Pcrfoonen

den Groo

ten Raa

der joden

te defun tijd

beflond.

Si' NAGOGEN genoemd worden : gelijk de Saligmaaker fijne Apoltelen waar“

fchouwende, daar van fegd ; Wdgt u "voor de тиф/деп ,‘ wantf)’filllffl u Over.

leveren in de Raads—veîgaa’eringen (SYNEDKIÀ) en т lodare SYNAGOGEN

млад u Geeflelen. Hoedanig aan Paulus gebeurdis‚A&or. 5:4.0. 2 Cor.

I I: 24.. Waar vandaan ook die Groote Vergadering der Propheten en Heili

ge Mannen , die de neerílige Ezdras tot hervorming derjoodfche Kerk, na de

Babylonifche gevangenfchap te faamen riep , de Groote Synagoge genoemd

word. Volgens Goodwill was het Ampt van de Kerkelijke Geregt-Ptoel ,

om onderfcheid tufl‘chen Heilige en Onheilige , en tuífchen Reine en On.

reine dingen te {tellen , Levit. Io: 11. Sy was meend hy, ook een uiter

lijke vertooninge van het Lichaam der Kerke , dat is der Gemeinte ; op welk

miifehien gefien word Matth. 1 8: 1 7. Segd het de Ger/teinte : dat is den Re

gecrders der Gemeinte: die ook in de Chrifien-Kerkingeí’teld is , volgens

den Apoí‘tel , I Cor. I 2: 2 8. Voorts, gelijk in de Burgerlijke Geregts-verga‘

deringe , bel’taande uit Lxx. Regters , twee Hoofden waaren , d’een Nasr,

de Heer of Opper/fe Regter ; en d’ander Ав BETH DIN , de Vader van den

Raad genoemd: alfoo meend defelve Goodwin , was in de Kerkelijke

vergadering , den Hoogen-priellzer en fijnen SAGAN , of tweede Hooge

prieiler ; anders buiten twijiïel fijn Ste—houder ; of een foort van tweede

PriePcers, die SARE HACCOHAN 1M, dat zijn Princen ofOverůen van de

Prieilers genoemd wierden: gelijk eenige dat uit 2 Kon. 25: 18. beíluiten.

Gelijkmen ook 2 Kon. 23: 4.. gewag gemaakt vind van een Tweede Or.

dening der Prie/ferm ; welke daar als de voornaamfie voorkomen. Ook

waarender Hoofden van de Vier-en‘twintig Ordeningen ofClaffen der Prie- _

fieren, welke David infielde , en Salomon beveiligde, 1 Kron. 24.. en

2 Kron 8: 14.. Naderhand mogelijk Hoofdmannen des Tempels genoemd.

Ook zijnder Hoofden der Huis-gefinnen in elke Ordeninge geweeíl; waar

by de verfcheidene Ampten , en diení’ten des Tempels moeten toegevoegd

worden. Uit welke geheele Prieí’terlijke Bende, eenige tot Leden van

den Grooten. Raad verkooren wierden; die wy deswegen met d’algemee

nen naam van Статуте/[еж in ’t Nieuwe Tefiament , van andere Priei’ters,

die haar eigen Orden hadden , onderfcheiden vinden. Van welke Over.

prief’ters , die neflfens andere Leden hetjoodfe Sanhedrin ofGrooten Raad __,

te defer daagen hebb‘en uitgemaakt;wy een weinig netter en met omflag moe

ten fpreken , om dat ons alle de voorige gedagten eenigfinds verward voor

komen; en geenfinds de faak fchijnen op te maken, die hier afte doen is.

Voorwaar wy en twijfl‘elen geenfinds, dat wanneer de Euangelifien op ’t

Gevangen-nemen van Iefus , feggen ; dat de O‘verpriĳier: , met de Schriftge

leerde en Üuderlz'ngen des ‘uolk: , in het Huis van Cajaphas vergaderd waaren 5

men fulks niet anders op te nemen heeft, als een nette omfchrijvinge van

het gefelfchap , uit welke te defen tijde , den Grooten Raad derjoden bin.

nen Jerufalem beílond; gemeenelijk by de Joden het SANHEDRIN, dat

is, de ó‘aamemzz'ttinge genoemd ,‘ befiaande uit Lxxr. Leden: van de Sa.

ligmaaker doorgaans den Grooten Raad geheeten , volgens Matth. 5: 22. en

dat waarfchijnelijk , tot onderfcheidinge van andere SY NEDRIA ofgemeene

Raads-vergaderingen , Matth. 1o: 17. Want gelijk daar in alle Steden,

daar flegts 1 20. Huis-gefinnen waaren , een Geregts—Vergadering van 2 3.

Regters was; ofte indien minder dan loo. Huis-gefinnen , een Regt-bank

van Drie Mannen was gefield ; foo was men gewoon van alle die Regt

banken fig tot defen Grooten Raad van Jerufalem te beroepen , wanneer

de faaken voor de mindere Geregten nieten konden afgedaan worden , vol—

gens ’t geen men aanbevoolen Пес Deut. 17: 8-11. Gelijkmen mede d’In

’ flel.



jßsus VOOR DEN GROOTEN RAAD m ’r HUIS 'VAN CAjaPHAsI бог

i’tellinge van een dufdanígen Grooten Raad , feer waarfchijnelijk af-haalen

kan , van de Goddelijke Ordinantie, waar in Mofes van wegen fijne klagò

te over de fwaarigheid van Ifrael te Rigten; belaft worden Lxx. Mannen

te verkiefen; gelijk dat klaar enoeg te Пси is in ’t Boek-‚‘der Tellinge, kap. I L

vers 14-17. En alhoewel. et fchijnd dat Godt die Lxx. Mannen aldaar uit

‚ de Oudlten des Volks heeft willen verfameld hebben , fonder onderfcheid uit

alle Stammen; foo fchijnd fulks egter alswe feiden , ten tijde van de Koò

ning jofaphat veranderd te zijn: als den welken den Grooten Raad, die ‚

doe federd de fcheuring der х. Stammen wat vervallen was, herfieldez‘

verkiefende defe Raads-mannen uit de Prieílers en Leviten en Hoofden der

Vaderen, 2 Kron. 19: 8: Io. ’t Gene ongetwijffeld gefchiede, om datbe.

halven de Stamme Levi, alleen Juda en Benjamin aan de Kroon der Ko

ningen tejerufalem bleven. Uit Welke dan den Grooten Raad verkooren ,

en loo gebleven is. Waar van dan nade Bab lonifche wederkeeringe, gewaggemaakt word , van de O’ueîyie der Prieyileren en Le’uiten en Var/ten der

Vaderen Ifi’aels, Ezra 8: 29. Hoedanige Overpriefler: als Leden van den

Grooten Raad , men dan ook met goed onderfcheid van de Hooge—prie

fierlij ke waardigheid diende te onderfcheiden , wanneermen van beidein ’t .

Nieuwe Teí’tament gewag gemaakt vind. De Joden leeren ons, dat defe n'

6.

Lxx. Oudflîen eertijds verkooren wierden ‚ uit Ses van elke Stamme 3 uit- ____ _66.

genomen de Stamme Levi, uit welke alleen Vier genomen wierden. Waar .4'

van Salomon Jarchi de verkieling aldus heeft opgegeven : namelijk, dat Hggàc

Ses uit elke Stamme , haare naamen op kleine Ceedelkens gefchreven had- LX1-Oud'.

den : en op Seventig van dufdanige Ceedelkens was gefchreven , Oud. {ЁЁЁЩ'

‚Де. In de twee andere í’cond: Een Deel. Defe Ceedelkens ofBriefjes wier- wifl‘ïm’

enfe in een Aarden Kruike, om te L’ooten; die een Briefje uit—trok op 1:: ‘

welke Oud/ie gefahr-even Rond , ging daar op over in ’t getal der Re e— Т

ren : doch die de andere Briefjes uit—trokken , namelijk op welk Een Dee e—

fchreven fiond,die wierd verworpen volgens Num. r 1: 26. En die de Oudí’ce

onder dit getal der Lxx. was , noemdemen AB BETH DIN , Vader ‘van de Ge

regis-kamer. Rabbi Mofes de Kotfi fegd ook, dat defe Vergadering ge—

woon was te Zitten in maniere van een halve Kring ; zittende den NA—

sI , die boven ’t getal der Lxx. als de Vorů was, in het midden boven

de ref’t : de andere rond’om beneden hem , in fulker voegen, dat den Oudl’ten

of Vader van de Geregts-kamer, zat naait en aan de regterhand van den

NAsr. waar van hier na wat breeder. En hoedanig de joden leeren‚dat

alfulke Regters moeiten gefield zijn, dat fullenwe in het volgende Hoofd

(tuk befien. Dus en moetmen ook niet meenen , dat alle die , welke de Overprie4

Hoo e-priei’cerlijke waardigheid eenmaal bediend hadden , daarvan Over.. “Fuij”

prie/Fers zijn genoemd geworden: want by-aldienmen dat vafl: ílzelde, foo

hadden defelve dan ook altijd Leden van den Grooten_Raad moeten zijn} H.°°g°‘..

’t geene niet waarfchíjnelijk is , om dat felfs den Hoogen—prieíler daar toe Ждёт“

niet altijd verkooren wierd , ten waare om eenige byfondere bequaamheid; hdd gc'

gelijk de Geleerde uit Maimonides aanteekenen‘ En in fulker voegen wierden ЖЕ;

ook alleen de af-gegane Hooge—prieílers om haare Gaven , en niet om haar “Pk “iîdc

Ampt, in defe Vergaderinge aangenomen. Gelij k’er ook uit degemeene Prie

fiets wierden ingenomen , by—aldien datfe verfiand en gaven hadden, die dc“ Raad

haar daar toe waardig maakten. En derhalven moetenwe alleen fulke voor men'

Over-рифт”: en Leden van den Grooten Raad nemen , welke om de “мы“

gefeide hoedanigheden, uit het Priellerlijke Bloed, tot dat gefelfchap Ёжика“

verkooren waaren: zijnde door die waardigheid in meerder aanfien , dan “Наезд"

andere van de Priefierlijke Ordeninge , welke geen Leden van defen Groo

Gage 3 ` ten
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ten Raad en waaren. Dat nu ook den Hoogen-priei’cer geenfinds het ge.

woonlijk Opperhoofd in defe Raads-Vergaderinge zy geweelt; fchijnd 0n

der andere blijken , ook in Cajaphas gelien te worden 5 nadien hy by den

Носящ- Euangelifi Johannes niet hooger dan een Lidt van die Vergaderinge te

22:98: Boek geiteld word: overleeíl met aandagt kap. п. Van vers 4.7. tot 51.

рехьоош alwaar voornamelijk defe woorden; (Ende ет uit baarmamelgjk (царём,

die deflel’vmjaar Hooge—priq/ler шт, fèz'de, е’ж.) in agt dienen genomen

Raad,maar te worden. Gelijk mede de Geleerdc Seldenus breed bewefen heeft; dat

:if: defen Cajaphas , felfs in de Naam—lin van den Grooten Raad , niet genoemd

,7

dcll‘clfsgc— en word. En de Hooge-prieíler Ananias, en fehijnd ook niet als Voor

mdf' zitter of Opperhoofd van die Vergaderinge , het Woord gevoerd te heb—

ben ,voor welke fig Paulus eens moefie verdedigen : want by-aldien den H00

lilfwdiis gen-prieíler doorgaans het Opper-hoofd , of de Wettige PRESIDENT van

den Grooten Raad waare geweeíl 5 foo en hadde waarlijk Paulus niet onkun

‘ĲirAäor- dig konnen wefen , wie den Voorzitter was 5 noch ook niet dat het den

23: "6' Hoogen-priefier was, die hem beval op den Bek te flaan ? Sullende lig

anders ongetwijfleld gewagt hebben , om op defen fijn Slag-fieke uitfpoo—

righeid, te feggen5 Godtj/a uw, g)’ Gewittede‘ Wand , (fr. Want daaro—

ver befiraft wordende, beroept hy lig alleen op fijn onkennifl‘e , feggen

Айова). de; Ik en wijl niet Broeder: , dat het den Hooge—prie/ler 'wm ,‘ ‘want daar

vers 2-6, úgĳèhre’vm , Den O‘veîfien uwe: Volksfultg)‘ met/Melden; daar mede alfoo

aardig te kennen gevende, dat hy anderfinds buiten het aanmaken van de

Priel'rerlijkc waardigheid , niet geheel mis-gefchoten had : doch het gene hy

immers wel fou geweten hebben , by-aldien het Voorzitten en het Woord

voeren, ’altijd den Hooge-priefier hadde toegekomen; dcwijlehet van Pau.-.

Paull‘s’vîn lus geenfinds te denken is, dat hy fig hier met lfoo openbaren leugen voor de

âa'f’ä‘i' gantfehe Vergaderinge heeft foeken te behelpen. Soo dat wy veel eer rc

мюона. den hebben te gelooven , dat wy de waarheid der faake hier in t’eenemaal

agterhaald fien 5 namelijk, dat den Hooge-priefier Ananias daar was ver—

fchenen , als een van de andere Leden 5 en dat Paulus deswegen niet en

heeft konnen weten dat het den Hoogen-priefier was; als dewelke daar

ook nooit gewoon waren met de Goude , dat is met de Priefierlijke en

genoegfaam kennelijke Kleederen te verfchijnen. Waarom wy ons felven

hier indagtig moeten maaken 5 dat of fchoon den Hoogen—priefier Caja

phas in de Vergaderinge, voor welke _]efus verfcheen om Ondervraagd te

worden ,- het woord voerde5 hy fulks egter niet en dede uit kragt van fijn Hoo..

ge—Prieí’terlijk Ampt5 want hy kon hooge-priefier zijn , fonder het Woord

te voeren , en het Woord voeren op fijn beurt, fonder Hooge-priefler te

inw-a: zijn: en dit alles foo nochtans, dat gelijk fommige uitdejoodí‘che Schrif.

ËV‘ĲÎ‘Ì ten niet qualijk hier ter fnè hebben waargenomen 5 den Hoogen‘priel’ter

pti’eîìîcriîg evenwel die dingen, welke de Godsdienit eenigfinds van na-by aangin—

«тыс di“- gen , wel wat meer ter herten nam en voort-zette ,« dan d’andere Leden der

ä‘ëäù Vergaderinge 5 hebbende daar ontrent als een waardig Lidt van dit Gefel

“На mm fchap , veel aanfien en gefag. Gelijkmen ook fchijnd te moeten gelooven, dat

щ dit íelve aanfien , federd de tijden der Machabeen , al mede ontrent andere Гаа—

“en зап- ken, veel vermeerderd is; als wanneer de Hooge-priefiers begonden Princelijk

‘5°‘"‘°"° en Koninglijk Gefag te krijgen 5~ gelijkwe elders getoond hebben. En derhal—

_ven moetmen niet vreemd houden, dat gelijk den Hooge-priefler en de

Óverpriellers , dusdoende in veele voorvallen, het woord hebben konnen

voeren, Cajaphas het felve ook hier als Hooge-priefier 5 doch niet als het

Hoofd van den Grooten Raad gedaan heeft. Waar by men dan alleenig

noch dit aan te merken heeft , dat de genoemde Over-Prießen, Leden van
‘ i‘ ‘ ’ ” ‘ _ __ den
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den Grooten Raad waaren , die nit de Priefierlijke Ordens in dat Gefel

fehap opgetrokken waaren: even als ofmenfe Prießen Одетая ‚ ofPrie

рту/ее Raads-heeren ‘van het Geregte, genoemd hadde. De tweede foort Iscgfffg@

uit welke den Grooten Raad befiond , werd ons Schriftgeleerde genoemd 5 ‘Îfáìäcf"

om dat eenige voorname uit die in dele Vergadering opgetrokken wier- Рт“

den: waar over wy buiten de bedieninge van dit Ampt, in ’t Vierde Boek

genoeg gelprooken hebben. Diend hier alleen aangemerkt, dat het delel- "nlmd‘

>ve zijn , die ook doorgaans lVetgeleerde genoemd worden : vergelijkt Matth.

22: 35. met Marc. 12: 28. Zijnde ook waarfchijnelijk uit de Levitenge

nomen 5 en welkers Ampt was, het Volk de Wet te verklaaren 5 name

lijk, voor niet en fonder Loon: want het tegendeel werd voor een groot

quaad aangeteekend by Micha kap. 3: п. En daarom dikmaalneíîens de

Priellers genoemd. Sulks datmen dan geen geloof behoefdte geven aan die

`Ioodfche Meellers, welke leggen 5 dat de Sehriftgeleerde alleen uit de

Stamme Знает waaren5 daarmen de fulke veel eer voor School-meefiers , die ‚

de Kinderen leerden Schrijven,fou konnen houden: gelij kwe dat elders breed- _

genoeg aangeteekend hebben. Die gene nu welke verder voordeÓud/len, Hoedanige

of Ouderlz‘ngen des Vой: _, in den Grooten Raad gehouden moeten wor- “49"?
den , zijnjuill: niet geweell de Oudlle vanjaren ; maar die, welke in het meeíte Êcrncïïcân

aanfien waaren ‚ en by ’t volk ge—Eerd wierden 5 onder welke beide Oude en Raad 11‘“

Jonge ‚ moeten gerekend worden: gelijk Maimonides de fooi'ten van men

l`chen , welke in het Sanhedrin toegelaten wierden, in dele woorden befchrijft;

leggende 5 Daar en wierden in ’t Sanhedringeen andere¿afield _‚ al: Prie/fers,

Lc’uz‘ten en Ifi'aeliten die ‘van шит ¿Magie waaren, en welker: Doe/eter:

aan een Рта/т“ konden ten Hou‘wely'k ‚gegeven worden .‘ ¿elf/Her’ belaß werd.

Gy лиф b] a flellen ,‘ namelĳk die аде/3112231” in Wумет, Ong/¿zg en Ge

Лаги , úw. Soo datmen voor Ouderlingen , niemand anders te nemen heeft

dan fulke , welke uit de voornaamlte des Volks over andere gefield waaren:

even gelijkmen by fommige д fonder eenig opfigt op dejaaren , in eenige Gil

den, noch wel gewoon is, ymand een Ouderman ofO’uerman te noemen;

alleen om dat 'hy in eenigen trap uit de belle looft, over andere gelleld

is. Hoedanigen leer gemeene benaaming men niet geheel onvoeglaam van de

Romeinen afleiden kan , als dewelke haaren Raad , SEN-ATUS , dat is een

Vergadering ‘van d’Oude ,‘ en de Raads-heeren SENATORES, dat is 0u

dermannen genoemd hebben. ’t Geenfe waarlijk niet en deden, om datfe

juill: heel-Oud van jaaren Waaren 5 want men vind by fommige vafi-gefield,

dat ymand met fijn хх. of xxv.jaaren, tot die waardigheid kon opgetrok—

ken worden. Ja het woord SENIOR, Onder, is eindelijk met het verblik

ken van de Latijnfche Taal, voor een Heer genomen 5 waarvan noch een sfìgníofm

voetfpeur in Szgm'or en Seigneur, (ж. by verfcheide Volken van Europa te

vinden is. En uit dufdanigen driederlei looft van menfchen , heeft dan het “МЫШЕ

Sanhedrin , als de eenige {tut en ruggefteun detJoodfche Republijk , in dele

daagen bellaan. Zijnde nu onder de Romeinen, vry minder veranderin

ge als eertijds onder de Koningen van Babel en Syrien onderworpen: ja 823m“

welken Raad nu in haar felven loo magtig fcheen , dat den Roomfchen Ommeren

Stadthouder Gabinius oordeelde, dat de joodfche Regeering alte leer door Rïd fi“ _

de vafiigheid van dit Sanhedrin gefieven wierd 5 en dat daarom haare magt ‚ {Задаёт

in verlcheide Steden behoorde verdeeld te werden: ltellende derhalven Rceubäikis

vijf Regt-Banken in ‚ van gelijk Gefag met die van jerufalem. En ofwel Ïävfiîaäc

Herodes de Soon van Antipater , na fijn welgevallen met delen Raad in Oudcfgwä

de bogt gefprongen heeft 5 foo heeft hy nochtans andere van lijnen aan

hang daar ingeplakt; en het Sanhedrin heeft t’e1kens Wederom lijn welen

en
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en aanficn door alle die tuimelingen heen gefleept. Gelijk dan ook de Sa

‚ligmaaker ’t felve Gefag aan delen Raad opdraagd, wanneer hy aanwijß,

welke en hoedanige misdadigers, Strafbaar waeren 'voor het Семён, т

‘voor den Grooten Raad , Matth. 5: 22 . En het kan ook noch verder blij ken ,

in de Geregts-handeling met jefus, en in de Handelingen der Apoí’relen:

als een vervullinge van ’t gene den Aards-vader Jakob, van de Wetgever

voorfeid hadde ; namelijk dat die duuren moelle , tot dat de Silo fou ge.

Waarom komen zijn ., Genefis 4.9: 10. Gelijk het Sanhedrin ook gebleven is, tot dat

Ë'r‘is‘j‘uîc' Jerufalem van de Romeinen verwoell is. Maar gelijk defen Grooten Raad

lang in wc- over de faake van jefus geleid word , in de Zaale van den Hooge- prie‘.

fier Cajaphas vergaderd te zijn geweelì; foo en falmen fulks niet heel vreemd

noch ongehoord opnemen , wanneermen aanmerkt , dat het Sanhedrin te

defe tijden , geen valle Zit-plaatfe hield , maar verfcheide plaatfen verkoo

{en heeft om te vergaderen. In de daagen van Moles was de Vergader

plaatfe gel‘teld voor de Deure van de Tente der Saamenkoml’te: enlederd

ille tot den tijd des Tempels, шеей de plaatfe des Tabernakels gevolgd;

en gehouden te Siloh , te Mifpa , te Gilgal, te Nob , te Gibeon en elders;

en ten laatllen op Zion binnenjerufalem. Van waarfe wederom veranderde

met de Bouwinge des Tempels : alhoewelmen niet alte feker weet , waar die

Sanhedrin gezeten heeft, llaande den Eerllen Tempel: ten zy men de

Joden in defe onfekerheid geloove fchuldig is; die lloutelijk en londer be

wijs feggen i dat haare Vergader—kamer leer na-by den Tempel geweeík

is. Doch na de wederkeering uit Babel, fiellenfe defelve aan de Zuid-zij

de van den Tempel 5 in een plaatfe diefe LlsKA'r HAGAleH , of de

Kamer ‘van de Gepla‘vezde Steenen noemen; buiten twijiïel foo by uitnement».

heid genoemd , om datfe op een konl’tige wijfe niet alleen Gevloerd; maarook

Waarlehijnelijk aan de Wanden met veelerhande kleurige Marmerlleen, Inge..

leid en _Cierlijk opgehaald was -, waar van wy hier na in ’t befchrijven van Pi

latus Gerigts-plaatle , die LITHOSTROTOS genoemd word, joh. 19: 13.

breed genoeg fullen (preken. Van hoedanigen Kamer-vloering _]ofephus

ook gedenkt, welke in Herodes verbeterden Tempel was: fiet mede van

DeÏodcn een dier—gelijke Plaveidfel , Ezech. 40: 17. En van defen Kamer GAzr'rH ,

gînsë‘rágf‘ feggen’dejoden , datfe de gewoone Vergader—plaatfe van den Grooten Raad

ren Raad geweeíl is: daar by in haaren Talmud leerende , dat die om verfcheíde voor

Ё? vallen ‚’dikmaal daar uit Verhuiíl is. Hoedanigen verhuifing fy ook Rellen,
einem; ' dat eerflî ontrent xL. jaaren voor de laatlle verwoellinge des Tempels is

”НМ?“ begonnen :' namelijk ontrent het Dertigfie of Een-en-dertigftejaar van Chri

{’‚lïîfĳlí’ fti Menfch-werdinge. Houdende nu eens haare Zit-plaats in de Kamers van

huifd heeft. de‚_Behuifing€ des Tempel- Bergs 5 en dan wederom in andere plaatfen van

erufalem , tot aan de verwoeftinge des Tempels 3 als wanneer de Raads—ver

gadering na Jafne en elders benen in verfcheide plaatlen з en ten alderlaatften

tc Tiberias verhuisde: daar het Sanhedrin geheel in duigen viel en te niet liep.

Darden Soo datmen lig niet en moet verwonderen , wanneerwe uit d’Euangelifche

Ёж?“ Hiftorie vernemen , dat denjoodlchen Raad hier in het Huis van Cajaphas is.

ad in het _

Humm vergaderd geweelt 3 want het was nu ontrent het tweede ofderdejaar, datfe

анаша dele Vergader-plaats begonnen hadden te verleggen , na dat het den NAsl ,

isnïmn- ’ of den Voorzitter van de Vergaderinge goed vond. 800 dat defe Vergade

g¢h°°fd ringe niet in het Huis van den Hoogen-priefter Cajaphas gehouden is ,

om dat hy het Hoofd of de Voorzitter van de Vergaderinge was, als (om.

míge hier uit gantfch qualijk belluiten; maar om dat de Raads-Vergadering

doe ter tijd geen fekere plaatfe meer en hadde; en het niet altijd vaft ging,

dat den Hooge-priefter ‚een‘ Lidt van die Vergadering moefte wefen. Ge

lijk.
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lijkmen ook denken kan, dat dien, welke doe het Hoofd van de Verga.

deringe geweeít is , het Huis van Cajaphas voor die tijd Jjuii’t foo heeft willen

verkiefen: en niet dat dit alleen gefchied zy om haaren raadílag verhoolen

te houden 5 als offe bevreefl: waaren , dat die in haar gewoone Raad-kamer van

den Tempel gehouden wordende, te eerder hadde kon‘hen uitlekken. En

wat wonder iílet doch , dat de Vergaderinge hier in het Huis van Cajaphas te

faamen komd , om jefus van kant te helpen, daar fy te vooren in deITelfs

Zaale hadden vergaderd geweeil , om te beraadflagen , hoe fy hem met

lilligheid Vangen en Dooden [ouden г vergelijkt Matth. 26: 3, 3. met

vers 57. Soo dat , gelijkfe het werk hier te famen beíleken hadden ,1y ’t felve

aldaar ook raadfaam vonden afte doen: namelijk in het Huis ofZaale des

Hoogen—priel’ters Cajaphas. En ofwel fomtijds voor Zaule, een open Plein ‚

of Voorhof van een groot Huis of Paleis verllaan word ; namelijk foodani

een, als dikmaal aan Princen—Hooven gevonden worden 5 daar iig de Lijf.

wagten der Heeren en Hoovelingen, in de opene Lugt, ofonder gedek‘

te Wandel-plaatfen , die aan de vleugels der opene Pleinen quamen , plag—

ten te onthouden 3 foo vindmen het felve nochtans ook dikmaal voor het

Paleis of Heeren-Huis felfs genomen; gelijk ons Аида , dikmaal by de Hi..

fiorie—Schrijvers en oude Digters , voor een Konings-Huis ofPrineen.Hof

Ivoorkomd. Waarom wy gelooven, dat door de Zaale van Cajaphas, het

Huis of Paleis van Cajaphas moet verfiaan worden : alhoewel wy aan—

fl‘onds fullen fien , dat dit felve Huis ook niet fonder een foodanigen Voor.

plein of opene Zaale geweeil is э die als een byfonder deel van het gehee‘

le Huis _, by de Euangelií’ten gedagt word : want dat fal ons te pas komen om

wel te verl’taan а hoe] efus , fijnen volgeling Petrus heeft konnen aanfien , dat

hy buiten zat in de Zaale , en fig warmde by de Lijf-wagten , Luc. 22. vers

55, 61. Gelijk mede aanflonds blijken {al , datfe voor de tweede reisiofre

wanneer het gantfche Sanhedrin overjefus fake ,in den Morgenl’tond voor de

tweedemaal vergaderde , niet in de gewoone Geregts-kamer GAthH , maar

wederom in het felve Huis van den Hoogen-prieíter Cajaphas ‚ te faamen ge—

komen zijn: waar van wy nu de reden alreede aangewefen hebben. En

alhoewel wy defen Hoogen-prief’ter, by jofephus met fijn eigen Voor-naam

JOSEPH , genoemd vinden; foo fchijnen hem nochtans de Euangeliiten al—

leen met fijn By—naam Синим te noemen , om dat hy daar medemeefl;

bekend , en te ligter van andere te onderfcheiden was ; zijnde den Naam

уть feer gemeen onder de joden. Hy was van Religie een Sadduceer;

en die in defe vI-lií’torie feer wel van de Overprz'ĳiers , welke ook in het San

hedrin zaaten, moet onderfcheiden worden: hebbende wel een meerder

waardigheid als een uit d’Overprieílers , maar egter niet anders als een Lid't

vanden Grooten Raad , die alleen daarin toegelaaten wierd , foo hy foo

De joden

hebben de

(aak over

Jefiis afge

daan daarfc

begonnen

was.

De Ноо

ge-pricílet

Cajaphas

waarom

niet met

fijn Voor

naam .

noem .

groote bequaamheid hadde , dat hy dat gefelfchap dienen kon. Invoe‘ l'

gen , dat alle de Overprieíters ‚ alleen voor foo veel fy van het Prieíterlijke

Geflagte waaren , onder hem Honden. Waarom onfe Overfetters fulks feet

naauwkeurig , met verfcheíde Namen onderfeheiden hebben , alwaar fulks

voorkomd 3 ор datmen den Hoogen-Prießen feer wel van de Minder-prie

ílers , (welke om datfe Leden van den Grooten Raad waaren, Степане.

fier: genoemd zijn ,) foude konnen onderfcheiden. Maar het gene fig hier

wonderlijk en geheel tegen het voornemen van der Joden beíluit opdoet,

is dit; datfe hier over jefus Hals-vonnis ten Huife van Cajaphas vergade—

ren , op het Paafch—feefi; daarfe nochtans befloten hadden, jefus niet te

Vangen noch te Dooden op het Fee/ŕ; op dat’er geen Oproer en quam on

der het Vот, Matth. 26: 5. ’t Gene {у buiten alle twijfl‘el alfoo befloten

Н hhh heb

Pc Joden

zijn over

Ierus faakc

tegen haar

voornemCl]

vergaderd

gewccft.
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waarom hebben , om daar in de gewoone maniere voorby te fluípen: als dewelke

éeïodcn anderfinds onder hen in gebruik hadden; groote Misdadigers , tot op de

Ïgfgifiĳî; Feeften te bewaaren -, als wanneer de Straf-exempels , om de overgrootc

Fccflrc Р toeloop van menl‘chen , waarlijk van grooter nut waren : ziende daar in moge‘

’ lijk op de Wet , Deur. 1 7: 1 3. Hetgam‘fche Йода/211 het hooren en Vrecjen.

Ьше ge- Gelijk Fagius uit Maimonides over die plaatfe ook aangeteekend heeft: na

melljk ‚ dat alle wederhoorige , en die fchuldig waaren aan de fchendinge

was дгоогс van de Priei’terlijke en Regterlijke waardigheid, alleen Geí’traft plagten te

этаж?“ worden _‚ op de drie Hootd-Fcel’ten: om dat op die tijd het gantlche Volk

нём. uit alle Stammen Ifraels, te faamen quam. Gelijk mede Drufius uit Rabbi

Salomon en andere, ’t felve heeft aangemerkt. lndienmen hier toe nu ook

*Namo aanmerktJ hoedanig Jerufalem op de Drie jaarlijkfe * Fcellen , vol men

fiik ‘Pî‘a‘ íchen liep; en dat’er van fommige met veele waarfchijnelijkheid , ten aan—

с" fien van de meenigte Paafch-lammeren die’er geflagt wierden , uitgerekend

loof-hl"- is, dat’er te mets xxv. maal Honderd-duifend menfchen , uit alle Gewelten

knieen' op het Paafch-feeí’t in gevonden wierden 5 foo fahnen ligt ontwaar konnen

Dat ¿c worden , op wat gronoi’teun den Grooten Raad bekommerd was , dat door

‘оыоор d“ het dooden van ]elus op dit Feeft, eenig Oproer onder het Volk kon gefchie—

22:25 den ‚Pfchoon ook datfe in defe tijd , noch dit tot een Waarborg hadden; dat de

dßlndm Roomfche Stadthouders gewoon waren , hare Befetting in ’t Geweer , en alle

Igä‘kîì” onheil in toom te houden д gelijkjofephus dat verhaald inhet хх. Boek lì'

kommfrdc ner _Ioodfche Oudheden. Want nadien onder alle de Joden , die van de

verfirooide , en uit ver’afgelegen Landfireken na Jerufalem quaamen , on

getwijfeld ook feer veele van de naby—gelege Galileers opgingen , onder

welke Jefus veel verkeerd , gewoond en feer veel goeds gedaan hadde i foo

hadden fy buiten alle andere onheilen , te vreefen , dat defe menfchen ‚de

mishandeling aan Jefus, mogelijk met geen goede oogen fouden aangeiien

hebben: want veele hingen hem aan, en hielden hem voor een Groot Prophcet

en Leeraar in Ifrael; gelijk uit der Joden getuigenis blijkt , Johan. 12: 19.

Welke agtinge des Volks, dan ook de reden is geweeit, datfe hem tot

noch toe , niet welvoegfaam hadden konnenaan het Lijf komen: Wantfj

{придел geen kan: daar toe ,' nadien alle het Volk hem адепт: kleefde j

т Gehoor gaf, Luc. 19: 4.8. en kap. 21: 38. Dus liepen dan haare gedag

ten daar henen , datfe jeí‘us met liltighcid Vangen en fonder Oproer Doo—

den ‚(ouden : en (у oordeelden dit niet alleen ondienflzig op den eeriten Dag

van het Pafcha , maar ook fulks niet op een van de volgende te doen _, foo lan

het Feelt duurde : want het Pafcha-Eten duurde den gantfchen tijd van

de Seven daagen der Ongehevelde Brooden , Exod. 12: 15. тааг fy wil.

den d’Uitvoering van dit befluit uititellen , tot dat het Feelt voorby , en

de Feeil—genooten na Huis fouden getrokken , en de Baan alfoo veil fou

zijn. Doch de Goddelijke Voorfienigheid , defen raadflag Willende te fchan

de maaken ‚ en daar toejefus voorfegging gefland doen , befchikt de fake foo;

_ Вс]о‹1сп dat Judas haar van alle defe forge fchijnd te ontflaan i komende heime

lëïâfmcn lijk tot haar en (еда; Wat wild gy „худеет, endei/efizl hem uw O‘verle.

omgcwcnd ‘veren? Haar daar by ook de wijle en maniere voorfiellende , Luc. 22: .

’t Gene dan, om dat judas dit fchijnd voor—te-wendcn , in alle itilli heid

In есп _ te fullen doen , haar ook fluks van zinnen doet veranderen; namelijkjefus hoe

eer hoe liever , en alsjudas maar gelegentheid had , te Vangen ; en hem , al

щмшсп waar ’t felfs op het Fcell , te Dooden; gelijk gebleken is. О 1 fchielijke om

äicvîîriii‘aîi keering van zinnen? O! wonderlijke voorbel‘chikkinge? die ons niet alleen

willem- waaragtig doet fien, dat mcnfehen die een quaad Fcuk op het Tapijt heb

а“ т" ben , leer ligt van het eene Schelm-fiuk tot het andere , konnen heen gefleept

voerd.

W01'
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worden 5 maar ook leeren kan , dat het Vangen en Dooden van Misda‘

digers op de Feeft-daagen , by de joden niet en is naargelaaten , van we

gen de Godsdienl’t , die dit Feel’t aankleefde; nadien wy alreedegeficn

hebben, dat het derjoden gewoonte was, fulks veel eer op de Fcellen te doen.l

Gelijk mede uit de fluit-reden van den Grooten Raad , blijkt 5 dat het hun 6

oorlofd was ymand op het Feel’c te Dooden : want het haddc waarlijk te ver—

geefs geweeit daar ontrent yts te willen {eggen ofte daartegen te befluiten,

by-aldien het Lijn-regt tegens de Wet en haare gewoonte aanliep fulks

te doen. Maar om datle dit gemeenlijk op de Fceft-daagen plegen te doen 5

fiet daarom ilTet datfe uit vreefe van het volk, dat Jeí‘usl‘eer gefind was,

niet geraaden vinden fulks op het Feeft te doen. En waarlijk foo het haar de

Wet verboden hadde, foo en behoefde haar de vreefe voor het_volk geheel Indien de

niet te bekommeren; dewijl die als dan de Wet had konnen onderfteu- :VWF

nen : ’t Gene hier tegens Caíaubonus diende aangemerkt te worden , als die WÎÂËÎ;

het tegendeel daar van uit Maimonides heeft meenen te bewijfen: namelijk “шт“

dat de joden noch op den Avond van den Sabbath, noch op de Voorbereidin— gl;

ge des Feel’ts , eenige Geregts—handelinge, noch Hals-faaken verhandeld heb- *gf асе“ гс

b_en; ’t gene wy nochtans agten dat gel‘ehied is , in de Vergaderinge welke -‚ÎÎ„Ï‘O'„_

hier in Cajaphas Zaale gehouden is , op den Dag ofte op den Avond , die de noodig gc.

Voorbereiding des Paaleh-feeft was. En niet alleen dit, maar het is ten

laatí'ren in dit Hals—vonnis felfs gebleken, wanneer fy jefus ter Dood ver— baluirw

wefen , en als een Oproer—maaker voor het Geregt Перец en Üverleveren

aan den Roomfchen Stadthouder; op dat hy fonder uitftel op het Feel’t ,

als fulk eenen (kaad—doender, aan welk geen uitl’tel vergund wierd, fou ‚

Gekruift worden. Invoegen darmen met de fraaje Hieronymus hier geruite- ре loden

lijk befluiten mag 5 dat denJoodfehen Raad , veel eer beforgd heeft , dat haar

verwaten Sehen-daad , hun door Uproer niet en mogt komen te mis—lukken 5 mis—lukken

dan datfe uit Godsdienflzigheid fouden ontfien hebben, het Paafch’feelì met 'gggâfucsn

menl'chen Bloed te bekladden. Soo datfe derhalven ook fchijnen te mif“ „ать,

fen , welke de woorden , Niet op het Feqfl, effe. foo opnemen 5 als offe dinonâtîm‘

het ombrengen van Jefus wilden verhaaiten 5 namelijk om fulks noch voor Ёдёь

het Респ: te doen. Want nadien de tijd, die fekerlijk hier tufl‘chen bei- iff“ Ё"!

den gevonden word, daar veel te kort toe fehijnd te zijn , en de joden ядам,

dit beflooten hadden, met lift en behendigheid te doen 5 foo loude dat fchielijk

voortvaren niet dan door een openbaar geweld, ofzinneloofe overval heb..

ben konnen gefchieden. Dus hebben dan de Overprieí’rers en Ouderlingen

en den geheelen Raad , op defen Dag, namelijk des Vrydaags Morgens,

als _lefus in den Nagt gevangen tot Annas , en van daarin het Huis van Са'д

phas geleid was , mogen vergaderen; namelijk op den Dag welke felfs Dat ¿c

de Voorbereidinge was van den Sabbath, die des felven Avonds inging5 en niet ‚lodw 0?

op den Dag van de Voorbereiding des Paafcha; gelijk die gene meenen, gieendlëng

welke ÍÌÜUÜI’ dat 16qu fijn Pafcha een Dag vroeger gegeten heeft: {leu— Voorberei—

_nende op de woorden vanjohannes , kap. 19:14,. daar hy ontrent het Von- gilläil‘ss

nis-[Preken van Pilatus J fcgdi ‘Ende het 'HJM de Voorbereidinge des Риг/Над. was verga

Even als of de joden haar Paafch—lam doe noch niet gegeten hadden 9 322116111.

Doch men diende te weten , dat defen Dag alfoo genoemd word, om dat- '

‘ .fe was de Voorbereidinge van den Sabbath die op het Paafch-feefi volg.

de, en by. uitnementheid Groot was; gelijk defelvejohannes, die niet al

leen foo noemd , vers 31. тааг ook defen felven Dag , op welkjefus aan het

Kruis genageld is, daar ook поста; De Voorbereiding op welk de Sab. ‘

bath aanquam. En noch klaarder by Marcus, kap. 15: 4.2. Ende als het

nu (Агат! geworden wad, бегите het de Voorbereiding uw, welke es

Hhhh 2 de
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de Voor-Sabbath. Het felve verklaard ook Lucas, kap. 23: 54.. En alhoe.‘

wel wy boven uit Mattheus en Marcus hebben geleid , dat de Overprie—

fiers , Ouderlingen en Schriftgeleerde , alreede des Nagts in de Zaale van

Cajaphas vergaderd waaren; loo moetmen defe tweede faamenkomfte ,in

welke den geheelen Grooten Raad, wederom des Morgens als het dag gewor

den was , vergaderde , Luc. 2 2: 66. van de voorige by-een—komfi‘e wel onder.

fcheiden д nadien de eerfle vergaderinge mogelijk grootdeels uit die Kop

[lukken heeft beíl‘aan , welke in het Gevangen—nemen van jefus, waaren

tegenwoordig geweell , en fig met de gantfche drom derwaards vervoegden :

onder welke lig ook mogelijk fommige hadden opgehouden , afwagtende hoe

den aanfiag afloopen fou 5 ofte die uit yver , van de Gelei-troep , (het zy uit

het Huis van Annas, ofanders,) voor-uit gefpat waren; en alfoo met haar_allen,

often minllen met de meel‘te Leden _‚ daar tegenwoordig waaren , om fijne

aan-komfi daar afte wagten , en_ hem te Undervraagen. ’t Geenfe mogelijk

ook uit de nader valt- ltellinge defer Vergadering, ten I-luife van Annas

hebben konnen vernemen. Ter welker plaatfe fy dan nu wederom wilden

vergaderen , om het Vonnis , dat in den Nagt raadplegender wijfe overjefus

opgemaakt was geworden , te doen uitvoeren. Gelijk dit uit Marcus openbaar

is, als hy fegd; Ende ter/fond de: Jlíorgens vroeg, hielden de Overprz'e.

fier: tfiaînen Raad, met de ouderlingen en ó'chrzftgeleerden, en den ge..

heelen Raad ,’ ende jĳùm gebonden hebbende _. bragten f] hem henen , en

Datde gaven hem aan Pontife: Pz'letm over, (ж. Want alhoeweldejoodfche regels

äì‘ï‘a'ïlì‘slîîa mede bragten , dat fy des Daags en niet des Nagts , over de Hals—gerigten

haareeige moefien zitten; foo en moetmen niet meenen ‚ dat de Joden in defe {aa

m'gé‘cî‘" 26- ke alles foo net na haare eigene gewoonten hebben gedaan. Ofwie {al ons be—

daanîbhjkt letten te gelooven, dat lchoon {у ]еГцз al des INagts veroordeeld hadden

ЁЁЁ'ЁЁ: des Doods waardig te zijn , fy om de uiterlijke glimp te bewaren , egter niet

overeen wederom des Morgens vroeg , als het dag wierd; dat is, voor den aanvang

Еда?“ des Morgen-offers, vergaderd zijn г Gelijk ook elk die het verhaal van Lucas,

wmf.; kap. 22: van vers 54.. tot 67. ter deugden overweegd, wel fien Ы konnen ,

dat alles niet in eene vergadering afgedaan is д maar dat denJoodfchen Raad

WĲ in des Nagts ter loops gefcheiden , en in den vroegen Morgenflond, van nieuws

ry („на wederom vergaderd is д laatende Jefus foo lange in handen van de gene die

23,22? hem vail-hielden en veel fmaad aandeden, vers 63-65. meenende daartoe

willen vryheid te hebben ‚ nu Jefus veroordeeld was. En dit houden wy heel waar—

Schlimm fchijnelijk; alhoewel dat het Grootius foo feer mishaagd heeft: Doch het

ОСП- ..

gene tegens hem genoeg fal blijken, wanneer wy fullen fien, datjefus ook

D“ Jerus tweemaal in defe twee onderfcheidc Vergaderingen ondervraagd is. Want

_ als Jefus des Nagts tot Cajaphas geleid was , wierd hy eerilelijken ge

¿nfchdrk vraagd, aangaande fijne Difcipelen en fijne .Leere 5 even als offe een voor.

Уста“ bereidfel wilden maaken, om hem te betigten van Aanhang, Scheuringe

ÏÎËÎLËÄ" en Oproerigheid: want op defen grondflag kondenfe hem belt by den Room

i" fchen Stadthouder aanklagen en Dood-waardig verklaaren: gelijk dat ook

О?‚m op het laatfie feheiden van de Vergadering, in haare befchuldigmg voor Pila

grondflag tus bleek, wanneer (у feiden д Wy hebben bevonden, dat dejen het Volk

ïfä‘s’dm’ verkeerd, en verbied den Kezfer ó'ehnttz'nge tegeven ,’ voorgevende dat hy

aan den jèlf: Chrĳlua de Koning 125, Luc. 2 3: 2. Vervolgende deinltelling van ha—

âggggfigu re klagte , noch met defen aanhang ; Dat b] het volk beroerde ,‘ leerende

[едите door geheel Задел ,' begonnen hebbende van Galzlea tot hier toe. Hoedani—

ьеыщш' ge diergelijke foorten van Oproer noch onlangs te vooren , eenen Judas

щит, en eenen Theudas aangerigt hadden, Aëtor. 5: 36, 37. Die dan wel

in agt neemd , dat alle d’Euangelilten , behalven Johannes, de Ondervraaging

Marc. 15: r.

van



stus VOOR DEN Gaoo'rEN RAAD IN ’1‘ HUIS VAN Сидит. ’ 613

van Jefus , foodanig verhaalen; als of hy regel-regt en ten eerllen op fijn

Gevangen-neming , tot Cajaphas geleid was 3 fal ook te gelijk wel verllaan

konnen, dat de eerfle Undervraaging, die in den felven Nagt gefchiede,

niet in het Huis van Annas, maar in de Zaale van Cajaphas gedaan is,

daar de Overpriellers vergaderd waaren. Sulks datjohanncs, gelijkwege—

feid hebben, dit henen-fenden van Annas tot Cajaphas, buiten de orden

des tijds, naar de Ondervraaging gefield heeft. En alhoewel Cajaphas hier

het Woord voerd; foo en moetmen , gelijkwe meermaal vermaand hebben ,

niet meenen , dat hy fulks na een vatte gewoonte doed , welke aan het Нос

ge-priel’ters Ampt vaft-kleefde; maar dat hy fulks alleen opneemd als een Waarom

waardig Lidt van defe Vergaderinge; en dat defe faake ook de Godsdienit

eenigiìnds van na—by aanging. Als dan Cajaphas , jefiis in fijn Ondervraa- vraaging

ging , van Oproerigheid fogt te bekladden 3 foo toond hy aanf’ronds een groo- жгут“

te ongerijmdheid in die befchuldiging; namelijk dat hy geenfins door fijne ‘

Leering heeft konnen Oproer maaken; naardien hy doorgaans opentlijk 16518 mm!

in den Tempel en Godsdienllige Oeffen-Schoolen , vry-uitgefproken had- ÎÎiÜdnlîÎà

de tot het volk; en derhalven datmen hier over niet foo feerhem , als wel дату:

де gene die fulks gehoord hadden, moelle Vraagen , op datfe daar van ¿nu@$118

Getuigen mogten , joh. 18: 19. tot 25. _]еГцз alloo te kennen gevende; Рт

dat by-aldien daar niets Oproerigs in fijne Leere gevonden wierd , dat daar

als dan ook geene bekommeringe viel ontrent fijne Difcipelen. Daar-en

boven waílet openbaar, dat by-aldien hy hier door Twill en Tweedragt,

of eenige Oproer onder het volk hadde foeken te maaken , hy fulks niet Dinan.'

opentlijk in den Tempel, noch in de Godshuifen en Schoolen daarmen de ждете

Wet en de Propheten, op de Sabbattifche Lelingen verklaarde; maar fulks itil (от te

en in heimelijke plaatfen , fou gedaan hebben 5 om onder de hand ecrit fijnen Зайти

aanhang groot en fierk te maaken , en als dan met magt uit te vallen: beachten

waar van Jefus nu alfinds het tegendeel gedaan hadde, als te lien is Luc. 4.. “мы!“

vers 17. en op meenigte plaatfen‘ En daarom , dewijl al-de-weereld vanje- Matth.4:

fus Leere konde getuigen , foo fchaamd hyfig ook niet hem daar op te be- site!"

roepen en den Hoogen-prielìer tot het volk henen te wijfen , op datmen kap. |;:;4.

haar daar van onderl‘oeken foude , feggende ; Wat Onder‘vraagd 57 т)! ‚P тат?"

Onderwaagdfle die het gehoord hebben. Doch een Dienaar van den Ноо- Luna”.

gen-prieíler, defe antwoord opnemende , als of_lefus de Priellerlijke waar- lijf‘m.

digheid niet genoegfaam erkende, of hem te na fprak д af hem daar 0- уже”.

ver een Kinnebak-ílag 5 namelijk een klink met de vlakke hand in ’t aan

gefigte , gelijkmen het waarfchijnelijk hier foo opnemen moet. En alhoewel

het ons mogelijk vreemd kan voorkomen , hoe een Geregts—dienaar , die ‚SJEÄÎÏS

hier alleen verfeheen om den gevangen `Iefus vail te houden , fig durfde overpric

verftouten , om in de Gefpanne Vierfchaar , en in ’t aanfien van het Gereg— glĳ‘n‘

te, eenen beklaagden duldanig in het aangefigte te flaan? foo (al ons fulks kncgtsj‘e

minder nieuw doen, wanneermen agt mag geven op het getuigenis der í‘ĳárfljâ‘ì‘d‘

Joden , welke feggen 5 datfe van Ouds vryheid hadden , om_‘_, wanneer ymand Raad een

de Heiligheid van den Hoogen-prieíler, het zy met woorden ofmet werken mĳ?“

fchond, op hem aan te vallen, hem te flaan en` te wonden; ja hem de ‚подпер

reft te geven. Invoegen men fou konnen denken , dat wanneer de Dienll- vc“

knegt]efus hier toefnaauwd 5 Autwoordgy атм dm Hoogen—priefler .? hy fijn

Kinnebak—flag op defe grondíleun geveilzigd heeft. Alhoewel het fommi—

ge opnemen uit vleifugt gefchied te zijn 3 en brengen dat toe de Hifto

rie van Zedekia; die in tegenwoordigheid van Achab, den Propheet Mi—

cha, op het Kinnebakken floeg , op dat hy een plas—dank behaalde; fiet

1 Кон. 22: 24.. Gelijk ook het flaan in het Aangeíigte, ofte ophet Kinne

H h h h 3 bak—
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Нита" bakken , van Cuds niet alleen heeft fchij'nen aan te wijfen , dat’er met fpre

îfcifâ'of ken gefondigd wierd 5 (gelijk de Hooge-prieíter Ananias belafte, datmen

Юты“? Paulus ор de Mond fou ílaan ‚ doe hy hem een Gewittede Wand, noem

iïilcjiliw' de 5) maar het is ook t`allen tijden voor een groote Smaad en Eer-quetiing

дадите: opgenomen. Doch leftis í'chijnd defe Kinnebak -íl'ag in de eerfle bejege

{ШЁЁЬЁС' ning op te vatten, en de gewaande Vryheid van ymandligtelijk te Slaan,

was. geeiilinds goed te keuren, wanneer hy fegd; Indien ik quali/ik ¿eáórooken

hebbe? wel aan, gy Praat hier voor de Regt-Bank , Getmgd 'van het guad

eie.- En indien wel ,' waaromßaat gy т]? Ontkennende alfoo daarmede

niet alleen, dat hy qualijk tegen den hoogen-priefìer gefprooken hadde, maar '

dat defe Rakker voor het fla-an , eerit vanjefus qualijk fpreken , had moeten

getuigenis geven. Het was nu ook den _loodfehen Raad genoeg bekend , dat

v fonde het Geregts-geding voor al-de-Weereld buiten lafl: blijven , en haar

*De ode“ doen den glants van Regtvaardigheid behouden (Едете Вези) datjefits,

will@ niet niet fonder {chuld en kon veroordeeld worden. Dies fogten ly dan Valfche

Getuigen tegens hem op , by gebrek dat’er geene waaragtigefte vinden waren;

{chuldig :c op datfe quans-wijs , noch de uiterlijke fchors der \Vet behielden : Welke be

l'âfoofdfc' laite niets in de Regts ple'gingen te doen,als volgens de Mond van Geloof-ba

' re Getuigen, Бит. 35: go. Deut. 17: 6. En nadien defelve Wet Deut.

1 9: 16-19. haar ook aanfeide , dat foo ymand Valfchelijk tegen lijnen Broe

der Getuigde 5 dat den felven als dan ook met defelve verdiende Straffe , in

de plaatfe van den Befehuldigden moeite Geílraft worden : liet daarom

‚33:12? werd ons de quade handelinge van den Joodfehen Raad, hier in re beto»

«dmail penbaar gemaakt, wanneer de Enangeliíten feggen; datie niets vindende,

:gîëlgcdëcff Valfche Getuigen opfogten. En om datjefnsiig felven kende , en genoeg

migmtc. faam verfekerd was, datfe geene waaragtige Getuigenis tegens hem fouden

läcïlffus konnen by-brengen 5 foo heeft hy haar ook hier , als meermaals voor-he

Р gm’ nen , mogen uit-ratten en feggen 5 Wie rvan uw Ofvertmgd nl] van Sonden?

lwaarom De ~loden hadden de gewoonte, datfevuit een meniehelijke mewaarig

flegodf'è heid, haare Geregts-gedingen over een beklaagden Misdadiger, eerílelljk

ìggëïmî begonden met het opfoeken van des Misdadigers ver-Ontfehuldiging , en

«fidvënle- ’t gene getuigd en bygebragt wierd tot fijn verfchooninge 5 ten waare o

¿srggim ver eenen , diemen hield voor een -Valfch Propheet: want dien handelden

тоге!) fe na de ftraftfte wijfe; ' beginnende van fijne befchuldinge: ja de Regters

Eggâîf meenden , dat’er niets tot lijn verfchooning, maar wel tot {ijn befwaaringe ,

уйдёт;- mogte bygebragt worden 5 het zy dan waar 0f. valfch: gelijk Fagius defe

¿gütig? gewoonte alfoo verklaard. Nu nadien fy Jefus ook voor een Valfch 1’ropheet_,

en een groot Verleider des Volks hielden 5 foo hebben fy ook haar Geregts

handeling , ten eerften aangevangen met Getuigen , ja met Valiche Getui

gen tegens hem op te foeken; op datfe yts vinden mogten, waar op een

Vonnis des Doods paffen fou. Meenende dat hun fulks vry {lond te doen ,

om datfe _]efus voor een valfeh Propheet hielden , die het Volk verleide:

Iig hier in waanende geitijfd te zijn uit de Wet, Deut. 13: 8. Gy en[uid

benz niet te wille zijn, пос/же па hem niet hooren. Waarom dejoden ook

aan fulk een Misdadiger de gewoone uitítel niet en gaven , diefe aan ande

re voor een Dag en een Nagt verleenden 5 felfs naar dat het Dood-vonnis

over haar uitgelprooken was ; op dat’er tijd gegund wierd, om noch yts

tot verligtinge van den Verwefenen by te brengen. Ja dat fulks noch ver..

gund wierd , wanneer felfs den verwefen Misdadiger al na buiten tot de Ge.

regts-plaats , uitgeleid wierd; fulks fullen wy uit haare Boeken onder der

Joden Geregts-handelinge ontwaar worden. ’t Gene dan hier geen plaats

heeft konnen vinden , ontrent het Vonnis van Jefus , от datiehem als een

Valfch
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valfch Propheet, en een Verleider en Oproermaaker verwefen hebbende, ver- Waarom

oorfaakt heeft, datfe hem aanůonds en fonder uitítel , aan Pilatus tot de ¿dusfâf'i

Dood des Kruiffes hebben overgegeven ,- gelijkwe terltond fullen lien. Maar ¿Herne

hoe hebben doch defe opgefogte, en defe valfche Getuigen, eindelijk be- ch‘°’°‘
wefen , dat jefus aan dufdanigen misdaad fchuldig zijnde, aldus Wettig is Шагает

konnen veroordeeld worden? Voorwaar dat dienden wy uit den draad der

Euangelifche Hillorie na te fpooren , indien het ons anders lult een klaar

begrip van defe Overlevering te hebben.

Als dan de valfche Getuigen alles bygebragt hadden watfe konden , foo viel

‘ haare befchuldiging te onwigtig om jefus aan de Dood te helpen : want haar

Getuigeniífenleuterdendy [treden tegens malkander, enfy waaren geheel niet

een-ftemmig. Doch ten laatiten quamender Twee, die foo fy meenden,

een. veel fwaarder Getuigenis tegens hem inbragten; namelijk, hy hadde

гаек! 5 Ik jal дфл Tempel, die met handen gemaakt is, afbreken, ende warmer

т drie daagen eenen anderen fonder banden gemaakt, Bouwen. Dit nu fei- 'fämufdb'sî

den twee Getuigen; en foo was het ook noodig, by-aldien het volgens de Jerusdŕälñ

Wet fou konnen {tand houden in het Geregte, Deut. 17:6. Num. 35: 30. gufi?

van Jefus felfs ook foo verklaard en toegeltemd, Matth. 18: 16. Maar voîniîn

defe 'waaren immers ook valfche Getuigen , en niet een hair beter dan de ай'м“

voorige 5 brengende te voorfchijn ’t gene jefus nooit met fulke Woorden , 10 en'

en noch veel minder in fulken meeninge gefprooken hadde. jefus en had

de waarlijk niet gefeid; kaal , of ik wil den Tempel die reyerufalem leaf. Ем

breken ; тааг hy hadde tegen de ~loden gefeid ; ßreekt dejen Tempel af 12,5„32,

’t Gene voor-eerlt veel van de meeninge defer Getuigen verfchild, dewijl dem“

Jefus niet een woord gerept hadde van het gene hy felfs Perfoonlijk ontrent Lïgrâvcjud

het af-breken van den Tempel wilde ofkonde doen, maar wat hy doen konde

ontrent defelver weder-Opregtinge, indien dejoden defen Tempel afbra

ken д namelijk fijn Lichaam ,- op het welke hy ongetwijfeld aldus fpre

kende , met de hand gewefen heeft: gelijk d’om[’randigheden des verhaals speiim

fchijnen te leeren. Spelende van doe aan , feer aardig op het voornemen назад;

der joden , die jefus wilden Dooden: want dat foude het Breken van den iff“ Ё],

Tabernakel of Tempel lijns Lichaams wefen; dat Jefus immers niet felfs, Lichaam

maardefe boofejoden , onder Gods toelatende Voorlienigheid, fouden doen : 33:52:3—

doch de weder-Oprigting fou aan jefus en niet aan haar itaan ‚ als die magt (Ouden,

hadde het Leven wederom aan te nemen: en deswegen kondejefus ook niet 52:13:24“

feggen , dat hy den Tempel wilde afbreken. Gelijk dan ten tweeden ook TCmPCl»

de valsheid defer Getuigenis daarin uitblinkt , datjefus in dit gefprek geen

gewag gemaakt en heeft , van den Tempel die met handen gemaakt waa,

alhoewel het defe twee nochtans dus onbefchaamdelijk voor den vollen Raad

uitlappen: pañende aldus verdraaid de woorden welkejefus in een Schrift

geleerden zin van fijn Lichaam gefprooken hadde, na haare boofe poo

ging , op het groot en beklonken Gevaarte van den новации: Tempel.

.En by-aldien _lefus al woordelijk gefeid hadde, ’t geen defe Getuigen eg.

ter valfch by-brengen , foo en hadde fulks ten hooglten genomen, _jefus

niet verder dan ílegts voor eene vermetelheid, engeenfmds voor een Gods

1altering en Dood-waardige misdaad konnen toegerekend worden. Want штат

hy ondernam daar in niet foo feer yrs te doen, dat tot Verbreking des' АСЕ?“

f Tempels fou geitrekt hebben 3 als wel dat hy door een magtige Daad , de vgfsoräm

weder-Oprigtmge dellelfs foude bevorderd hebben. Maargenomen ymand “n 1%qu

roemde uit vermetelheid dit alles te doen , foo en fou fulks egter niemand vying@

'fchuldig maaken aan de Dood. Gelijk ook de loden die tegenwoordig à" ЧК"

waaren, als _]efus defe reden voerde, fulks niet foo hoog hebben opgeno- шт с'
ven heb n

men ,
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men ‚ maar wel datfe hem over fijn groote inbeeldinge fchijnen uitgelacchen

en befchimpt te hebben , alffe feiden‘, Ses-en—veertz'gjaarm is over defi’n Тem—

pel gebouwd , eng ‚fidtgy bemin drie daagen wederom oprzgten ?joh. 2: zo.

Soo datdie dan ook de Kegters van defe Raads-vergadering konnen zijn.

Doch nu men _]efus voor de Regt-Bank had , en dat dit als een fwaar en

openbaar fiuk , boven op alle fijne andere twijffelbare befchuldigingcn , in

Hoedani- geworpen wierd в foo wille het Cajaphas ook met een eff‘ene l’rielterlíjke

38:51:25" Tronie , op dat hy de faak een glimp aan-{heek ‚ op te nemen als een hoog

dclèbe- gaandebefchuldiging. en Godslaitering die hem ter herten ging. Gelijk hy

dan ook daar over in den vollen Raad opfiaande , tegenjefus uitvaard en hem

wijken. ílraff'elijk afvraagd , feggende; Antwoord¿y niet ? wat Стадт defl’ tegen te З

Gy hebt Gods-lafierlijk van den Heiligen Tempel gefprooken. Uit welk

fchielijk en ernllig opvliegen van Cajaphas , wy in ’t voorby-gaan aan-te-mer

ken hebben, dat de Regters by dejoden ,in haare Vergaderinge Zaaten : En

Mam ‘4— dat d’Euangeliflen daarom aanteekenen , Dat den Видел-рту?” Ojo/¿0nd,

шве. Matth. 26: 62. Want dat hy niet alleen , maar te gelijk met d’andere Le

Виде den van den Raad, nederzat , blijkt genoeg uit Marcus als hy fegd: En.

Iodenook de deHooge—priejier m’t midden Op/t‘aande, ‘vraagdej’e/‘M,Óe. Waarvan

daan men dan ook dikmaal in de Heilige Schrift , defe fpreekwijfe vind з van

gaderingen In ’t Geregte te ZЩеп. Gelijk mede het woord SYM-:DR ION , foo wel

‘c by de Grieken, als SANHEDRIN by de Hebreen , een Saamen—zim'nge

Vierfcha- van Regters wil te kennen geven: van welk Zitten mogelijk byons, een

гсп тат Vierfchaare, daarmen Geregts-gedíngen houd , den naam van Regt-Bank

221%-ch: behouden heeft. Jefus dan wetende wat defe Regters over die plompe en

поста. leugen—agtig ingebragte Getuigenis, van ’t af breken des Tempels , by haar

{elven dagten 5 en dat in dit geval de fiommegenoegfaam voor d’onfchuld

van fijne íaake pleiten i foo heeft hy daar op gefwegen ,en niet de pijne waar.

dig geagt daar op yts aan den Raad te antwoorden: nadien hem doch bekend

was , datfe hem befloten hadden te Dooden; en derhalven onverfehillíg was ,

wat hy ook tegen defe Befchuldinge hadde bygebragt. Doch wanneer den

джаз“ Hoogen—priel’tcr over dit fiilfwijgen van nieuws opítuifd , en onder Eede te

ус nsbe- gens hem uitvarende fegd 5 Ik be/iveere u b)‘ den Le‘vendzgen Godt _, dat¿y ons

fwn* jegd,‘ (деду zjd de студи de Soone Gods: Soo en heeft jefusgeeniinds

daar op gefwegen , maar rond-uit defe ‘Waarheid beleden; gelijk hy geko.

Jel‘usbe- men was, om van defelve Getuigenis te geven: feggende i G] hebt het

l‘is‘illll‘iâäd gefegd, (И. fier Matth. 26: 64.. En hier toe fogte het Cajaphas te bren.

dal. was gen; om dat den Raad haar liet voorí’taan , dat by-aldienfyjefus defe Be—

âme“ d‘ lijdenis fonder bewimpeling konden uit den hals wringen, fy als dan regt

Gods, genoeg op hem hadden, om hem niet alleen als een Gods-laí’teraar ‚maar

ook als een ontfieller der Gemeene ruí’te, ter Dood te veroordeelen. Tot wel.

ke eene uitfinnigheid fy te ligter konden vervallen; nadien fy doch vailelijk

geloofden , dat of fchoon defe _]efus van Nazareth de Meflìas had geweefl‘,

hy egter geen Godt konde zijn. Want dat dejoden dit meermaal ongerijmdv

hîggêgin en feer valfch opgenomen hebben , is genoeg gebleken , wanneer fyjefus

¿meid willende met Steenen Dood werpen , leiden: l’Vyfleemgen u met over ee

t mg Goed werk ,‘ maar over Gods-loßn'íng ,‘ en от dat ¿y een menfe/ae zĳn

de мыт: de , u fil’ven Godt maakt , Joh. 10: 33. Waaruit wy niet alleen fien ‚dat het

verwerplijk gevoelen van Socinus, al van doen-aan is in de Weereld ge
l ' weefi ; maar dat ook Jefus de waarheid van fijn Godtheid en Soonfchap,

flaande hier in ’t midden derGoden, niet langer heeft willen inhouden. Dus

antwoord en betuigd hy dan op de vraage van Cajaphas ,ya ‚ dat 1:] het waar

lĳk uw; namelijk onder defe Hebreeuwfche fpreekwijfe; G] hebt 1975;

eg .
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Лёд : ’t Gene Marcus verklaard , Ik bend. Hoedanigen zin en uitleg wy voor—

waar meer geloof geven , dan het fchraal gefeg van Auguftinus , als hy зияют

meend ; dat efus hier mede fou geantwoord hebben; Ik en feg het niet, i‘iïiiiiëĳ

‚naar gy fig het. ’t Geen feet flegt is van dien Grooten Man. Doch wie Шиш.“

is foo vail: in lijn gedagten , dat hy niet eens in den dut vald’? Jefus en belijd _

dan niet alleen dat hy Chrifius was de Soone Gods, maar hy roemd daar gsm-Tg

noch by; Datfe 'van doe—aan de Saone de: Menfihenfimdenjien, zitten- liidsnis'

de ter regterhand der kragt Gods, en komende op de Wolken des Hemels.

Als of hy hadde willen leggen; dat, of fchoon hy nu aanûonds door haar

Vonnis , als een Gering menlch , en als een Sondaar veroordeeld , in de Dood

{oude gaan ‘, hy nochtans door fijne Opi’tandinge uit den Dooden , kragte

lijken lou bewefen worden, de Soone Godste zijn, Rom.1:4.. Waar op

dan fijne Heerlijkheid, voortkomende van den Hemel en de kragt Gods,

in de Eeuwigduurende l—lcerfchappye van het Koningrijk des Euangeliums ,

fou gefien worden; Zittende ter Regterhand fijnes Vaders. Als waar van Da

niel buiten twijfl’el , het voorfpel gefien heeft: overweegd kap. 7.vers 13.

en 14.. En is dit Zitten van jefus ter regterhancl Gods, klaar genoeg bewe

‘ fen na fijne Dood, Opfi'aande ten Derden Daage : op dat vervuld wierde ’t ge.

nejefus hier flaande voor dejoodfche Vierfchaare , beleden hadde : namelijk

dat hy , die nu foo gering en een veragt menfch, ja een Gods-lalteraar

in haare oogen fcheen , van Godt nochtans foodanigals hy daar gefeid had

de , boven alles fou verheven worden. Sig felven voorfijn aanllaande Dood,

noch de Saone des [Wenfohen noemende, om daar dooreen aardige en zin— Waarom

rijke tegenílellinge te maaken ‚ van fijn aanfiaande Verheerlijkinge 3 waar

van felfs fijne ver-Oordeelers noch Aanfchouwers fouden zijn. Doch nu moe- Ioodfchcn

Re de Soone des Menfchen henen gaanl gelijk van hem gefchreven fiond. тащу?

Waarom het ook opmerkelijk is, dat Jel'us fig na fijne Opllandinge , niet „Зам:

meer, de Saane des ÚVlmfohen genoemd heeft. Gelijk mededefe betuiging Ës‘fi‘d"

van hem naderhand , feet waaragtig aan de Joden gebleken is, volgens dc воды.“

verklaaring van den Apoí’tel Petrus , Aetor. 2: 32, 33. feggende; Dejé r Ьс`

З‘фи heeft Godt Oja-gewekt, waar чтит] alle Getuige zĳn. H)’ dan door tägige.;

de regterhand Gods verhoogd zĳnde, ende de belofte des Heiligen Geefles, пойдет;

ontfangen hekkende ‘van den Vader, heeft dit uitgĳiort, dat ¿y nu fiet en

hoofd. Als wy dan nu verder ontwaar worden ‚ dat den Hoogen—priefter Ca- melvaard

japhas , over jefiis rijkvoerige betuiging, niet alleen uitroept, dat hy hier g°b|°k°""

voor aller Ooren , Godt gelal’rerd heeft; maar daar op, tot een Teeken fijner Waarom

onfieltenis en af—keerigheid van die Grouwel—daad ‚ ook fijne Kleederen ЁЁЁЁЁЪЬ

fcheurd: foo blijkt het genoegfaam; dat de Joden ,de betuiging van Iefus rcnfcbcurd.

Goddelijk Soonl‘chap , in een geheel anderen zin op—nemen , alsmen on

der hen wel gewoon was, ymand een Soone Gods _, of eenige, Kinderen God: te

noemen: gelijk het mede niet ongehoord by de Hebrcen is, Perfoonen

die hooge en waardige Ampten bekleeden , ofdie Regters en Regeerders des

Volks zijn , Совы: te noemen : als in verfcheide plaatfen van ’t Oude Tefia- Emir—1:6;

ment, en infonderheid in de Pfalmen blijkt. ’ Maar Cajaphas oordeelende “kalf-‘L

datjefus fig dus de Soone Gods noemende , fig fclven Godt maakte 5 meende É;

reden genoeg te hebben , om over de ont—eering van Gods Naam , fijne Klee- “l S°j ’

deren te fcheuren. Gelijk de joden ook geleerd hebben, dat ymand een

Gods-lafleringe uit de Mond van eenJOde hoorende,verpligt wierd fijn Klee- “l Щ: Ь

»deren aan-{lukken te rijten. Alhoewel hy het niet gehouden was te doen on- scc'

trent een Heiden , die Godt niet en kend. Doch dat dit onderfcheid eer

tijds in Ifrael foo niet in agt-genomen is 5` fietmen uit 2 Kon. 18: 3.7. alwaar

Eliakim ‚ en Sebna en andere, over de lafierlijke woorden van Rabfake den

lili Sy..



618 Voon—Banmnsr-zns тот пв'Вх'вньзснв WYSHEID. V. Boek.

Syrier , met Gefcheurde Kleederen tot Hiskía quamen. Welke Koning ook

felfs daar over fijn Kleederen fcheurde, kap. 19: I. En of fchoon de Jo

Bepaaıing' den {eggen , dat defe Mannen haare Kleederen fcheurden , om dat Rab-ı

flerlodcn fake niet een gebooren AíTyrier, of van Godsdienfl een Heiden was; maar

ЕЩЁ, om dat hy een afvalligen Jode was , die de Vaderlijke Godsdienfi: ver

дают“ loochcnd en afgefwooren hadde: foo verlieren fy dit nochtans fonder eenig

m“ bewijs, om haare viefe gedagten , aangaande dit onderfcheid , een weinig

op-te-poetfen; mogelijk daar in geflijfd wordende uit 2 Kon. 18: 26,28.

daarwe ficn 5 dat defelve Rabfake foo wel Joodfch als Syrifch kon fpre

ken. En wat voorts de wijfe van doen ontrënt dit Scheuren der Kleederen

belangd , daar van vindmen in den Talmud aangeteekend 5 dat de Regters in

dufdamge gevallen ., gewoon waaren , haare Kleederen al—fiaande te {chen

ren , en dat defelve niet wederom Genaaid wierden. Waar ontrent fy ook

goede" 'noch defe bepaalingen Rellen; namelijk, dat het den Hoogen—priefler, in

вроде“- geval van fpijt en hertzeer , alleen geoorlofd was , fijn Kleederen van bene.

Ёж}: den aan de Voeten te fcheuren 5 doch geenfinds van boven ontrentdeBoríl.

Штат" Alhoewel het aande andere Priefiers toegelaaten was, defelve van boven

“mmm“ na beneden te fcheuren. En alhoewel de Schilders gewoon zijn het tegem

deel hier van in Cajaphas te verbeelden, nochtans kanmen agten , dat de—

felve Hooge-prielter, volgens een diergelijke gewoonte, ook hier opJe.

fus gewaande Gods-lafierlij ke bekentenis , fijne Kleederen gefcheurd heeft,

tot een betuiging van de waarheid en af—keerigheid der misdaad, waar

mede Jefus befchuldigd wierd: Want dat fchijnd hy in defe woorden te

@ambas doen, wanneer hy fcgd; Hy heeft Gad: gela/ferri, wat hebben ze] meer

banging ¿magen ‘van поддел? ¿y hebtfijne Gods-lajiermgegehoord ,‘ wat dunkt U..

Kathu lieden? Te kennen gevende 5 dat hy , die opentlijk in ’t Geregte belijd,

verklaard. dat gene, waar van hy aangeklaagd word 5 fig {elven ge‘.‘‚‘1’.llig overgecft

aan het Vonnis , dat den Regter navolgens de Wet {al oordeelen op de waar.

digheid der misdaad te moeten volgen: en derhalven , Wat dunkt uw?

hier leid de bekentenis; daar refl: niet, als om te fien, warmen met de‘

fen Gods-lafieraar doen (al? Waarop den geheelen Raad haar goed—drinken

inbrengende , foo feggenfe alle 5 H)’ is de: доеду/219111413: vergelijkt Matth.

26:66. met Marc. 14.: 64.. En dit feidenfe, fieunende ongetwijfeld op de

Een Gods- Wet, Levit. 24.: ıı, 14.-16. gelijkfe naderhand verklaarden, alíl‘e tegen

ËÎÌÌÌÄOL Pilatus мат ‚- Wy hebben eene Wet, en 'volgens die Wet moet hjfler’uen,‘

gonsde Q want hy heeftfig God: Soene gemaakt, Joh. 19: 7, Want wie den Naar/1e

315215 God: вещемjal hebben; ритму/г Gedood worden, Levit. 24; 16. Ook

Renen. moeíł de Schrift in Jefus vervuld worden, die van hem voorlegd hadde;

Dat hy al: een милливатт gerekend worden, Efaia 53: 12. Gelijkje—

их?“ fus dat ook foo verklaard, Luc. 22: 37. Jefus wasfoodra van denGrooten

verklaard , Raad niet veroordeeld , of fiet de Geregt’dienaars , en d’Oppafi‘ers die hem

ЁЗЗЗЁ'ЗШ valt-hielden 5 (alhoewel hy hier niet gebonden, maar los en vry voor de

ткут Regters (chijnd gefiaan te hebben , gelijkwe aanfionds fien fullen 5) begon.

de. den hem te Befpotten , en als een uit—vaagfel onder de menfchen, in het `

ling. Aangefigt te fpouwen : een bejegening voorwaar , die van ouds , infonderheid

Spouw, by dejoden , de grootfiefmaadheid was ‚ diemen ymand aandoen kon: gelijk

imma@ het ook onder de Heidenen niet beter opgenomen is 5 als by veele Schrij

vers te fien is: fiet van de Hebreen, Num. 12: 14.. Deut. 25: 9. _]оЬ30.

{wadîl‘il‘îc vers 10. E‘faiago; 6. все. Doch of het aan de hedendaagfche joden noch

ищет"? natuurlijk eigen is , ymand ligtelijk in ’t Aangefigt te fpouwen , wetenwe niet

heel feker‘, maar wel dit ‚ dat van wegen defe mishandeling aanjefus ge—

pleegd, by veele Chrií’tenen ‚overgebleven fchijnd 5 eenen die ons in‘het

‘ ’ Aan—
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Aangefigtfpouwd , Een jood te noemen ,- gclijk ook felfs dit in de Kin

deren gehoord word; als die gewoon zijn in fulken voorval, haare Makkers

toe te graauwen; G)‘ дрожи! al: een 7004. Defe Bengels en Spouwen je-

fus niet alleen tot verfmaading in ’t Aangeligte , maarly blinden ook fijne

Oogen , en geven hem Kinnebak—flagan 5 leggende , (op datfe fijnGoddelijk

Leer-ampt befchimptem) Propbetecrd ons 5 wie nge/lagen heeft i? Door men

gende alloo dit fmertelijk flaan en mishandelen , met veel Lafier en Scheld-—

woorden, diefe tegens hem uitbraakten; gelijk Lucas aanteekend. Want

fiende jefus nu ter Dood ver-oordeeld, en mogelijk den‚Raad voor een Рта“?

wijle—tijd gefcheiden, hebbenfe gemeend , dat hun alles vry—í‘rond wat haare

roekeloosheid en baldadigheid tegens hem bedenken kon 5 verdraajende miiinßfliik

fpots-wijfe alleJefus goede werken, en leerfame Onderwijfingen,op datle hem ÈÎ‘ÉCLÎC‘ÏË j

befcbimpen fouden. En alhoewel mogelijk defe mishandeling wel een gevolg rcrwlildm

kan geweeů zijn, van het Vonnis des joodfchc'n Kaads, foo is het egter

waarlchijnelijk van daar tot op heden onder ons , voorcen {preek—woord be— was forba

houden 5 namelijk van ymand die in handen. van baldadige en onbarmhertigc

menfchen vervallen is, te feggen‘, H] ¿s al: aan deyadenO’vergelcwrd. Al- komf‘c.

hoewclmen niet befcbreumcl en hoefd te zijn , om dat {preek‘woord van defe

ganrfche handeling der Joden af—te-leiden. Gelijk mede eenige meenen , шт:

dat het Kinder-(pel ,- Hamĳe—klap genoemd , dat veelfinds in de gefel— “мы“; ..

fchappen van jonge Luiden plagt geoefl‘end te worden, een oud fweemfel ZÊÎLL‘“

is, van de Грош/11133 verblindinge aan Jefus gepleegd 5 Нет het aangĳz‘gt hî'âd‘li‘m

деде/едете ‚‘ m’met ’uuijimflaande , te ржет ; Propbeteerd om wie hens, if

die u gie/lagen heeft? Luc. 22: 64.. _]eius dan aldus aan de Dienfi-kneg— vergîblflm

ten’ van de Overprielìers en Hoofdmannen des Tempels все. gelaaten zijnde , te ma'

foo fchijnd het, dat terwijlen defe mishandelingen aan hem gepleegd wier

den, den Grooten Raad gefcheiden is 5 tot datfe des Morgens heel vroeg

wederom vergaderd zijn, om ‚tot de uitvoeringe van het Vonnis te ko‘

men: als wanneer , gelijk de Euangelif’ren verhaalen , fy Iefus wederom in машин;

haaren Raad bragten: namelijk wederom in het Huis van Cajaphas , en niet Mm“ 5""

in haar gewoone Kamer GAZITH , als fommige meenen: want het te en

deel fal aanf'tonds feer waarfchijnelijk blijken. In welke Vergaderinge fy hem ‘

dan, volgens Lucas kap. 22: 66. niet terfionds aan Pilatus doen Overle‘

veren; maar op datfe haar in dit Geregts—geding niet en fouden i‘chijnen

te verhaafien , of dat alleen in den Nagt afgedaan te hebben 5 hem voor

de tweedemaal fouden afvraagen5 Z_ijd¿y de стишки“от. Tufl‘chen

welk verloop van tijd , men waarfchijnelijk Rellen moet, d’aanrandinge mmm

die Petrus alhier overquam: als den welken jefus op fijn Gevangen- пса “‘o‘ĳd a,

ming in Gethfemane , getrouwelijk tot hier aan de Zaale des Hoogen- mam“

prieltcrs, gevolgd was, en hem vr‘ymoediglijk onderde Dienaars en Volg- Mmh. 16'.

knegten begevende, lig zat en warmde buiten in het Voor-plein van Ca— Lïîcssl’î”

japhas Huis. Daar hy dan van een Deurwaarfier aangefprooken en hard vers 56. ‘

beltreden wierd, dat hem felfs fijne fpraake beklapte, een Galileer, en u“ “55"

een Makker van Jefus aanhang te zijn. ’t Geenmen foo niet en moet opne

men ,als of Petrus een geheel andere Taal fprak als deJoden 5 maar alleen ,

dat hy een Galileefche by-klank in fijne woorden liet hooren , die van de

joden in judea’, in uití‘praak verfcheelde: even gelijkmen in Neerlandeen

Hollander van een Vlaming все. kend. Maar gelijk Petrus dit meermaal

opgedrongen wierd; felfs van een Bloed-verwand , wiens Oor hy afge—

houwen hadde , Joh. 18: 26. íoo loochende hy het egter tot driemaalen ,

eer het noch Dag wierd, en de Haancn noch niet voleindigd hadden te

kraajen; gelijk] efus hem voorfegd hadde , dat hy op dien eigen Nagt noch

. - Iiii 2 doen
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doen fou, {choon hy roemde foo vafl: in lijn Schoenen te fiaan , dat hy

veel liever de voetßappen van lij nen Heere tot den Dood wou volgen,

dan dat hy hem Verfaaken Afoude. En alhoewel Petrus in defe kragtíge be

ringing, bygefprongen wierd van d’andere Difeipelen , Wantjj’ [ezden alle

dergelĳk—r, Matth. 26: 35. foo zijnfe nochtans alle gevlugt , en als Scha

pen verflzrooid , doe haaren Herder geflagen wierd : vergelijkt vers 56. met

Mm 14‘ jefus voorfegging, vers 31. fpelende op Zach. 13: 7. Мааг als de Euan‘

тзп- gelifche Hii‘torie hier aanteekend ì dat Petrus niet alleen op de tijd van

Шиша. het Haanen-gekraai indagtig wierd, wat hem Jefus hier van korts te voo

Luc.u:6r. ren gefegd hadde д maar dat Lucas daar by voegd; Ende de Heere hem onz—

keer‘ende jeg Petrm aan ; ende 10] wierd indagtzg de: waard de: Heeren ‚ 0e.

ноеуегцз Soo iflet by veele bedenkelijk gehouden; hoe dat )efus hier Petrus heeft

dîi‘r’lîiiii,’ konnen aanfien, daar hy in de binnen-Zaal voor den Raad l’tond , en Pe

heeft kou- trus defe verloochening dede ; buiten, daar hy onder de Dienfiknegten lig

SÉ" даты“ warmde by het KôÔl-vuur? Doch de faake en Ы geen fwaarigheid lijden, _

biliimym wanneermen aanmerkt , datjefus, terwijlen den Raad gefcheiden was , feer

Jef“?b¿'l waarfchijnelijk fal na buiten geleid zijn ; namelijk daar het meeße gros van de

‘ ‘Ägi's'llât Dienaars die hem beípot hebben , fig onthielden s het zy dan midden in het о

СайггЬаЗ pen—Plein daarfe haar warmden , of onder een gedekte Galderie ‚ die voor

was' het open-Plein van Cajaphas Huis kan geweefi zijn: en by welke troep lig

Petrus onthield. En dit fchijnd ook daar uit te blijken , dat de Overprie

fiers des Morgens wederom vergaderd zijnde, hem andermaal voor haaren

Raad hebben doen verfchijnen , om hem alswe terfiond feiden‘ , voor de

tweedemaal te Ondervraagen; liet met aandagt na , Luc. 22: 66. Gelijk het

ook niet te denken is , dat denJoodfchen Raad vertrekkende , fy Jefus alleen

in de Vergader-kamer gelaaten hebben ; maar datfe hem veel eer na buiten

uitgeleid hebben, in de overdekte Galderie , en na-by het open-Plein dat

beneden, dat is lager dan het Huis was: alwaar de Diení’tknegten haar

warmden , en Petrus onder haar gefelfchap was: daar fy hem dan mogelijk ook

alleen befpot en befpogen hebben. Onder hoedanigen mishandeling Petrus

dan mede feer ligt kan aangerand en opgefiredcn zijn geworden , dat hy ook

een vanvjefus Makkers was. Sulks dat hy na d’een en d’anderwerffe ver

loochening , hem van angû, herrewaards en gindfewaards gewend hebben

de , ren laatfien feer na-by en ontrent Jefus geraakt is 5 die hem aanfiende,

daar door de misdaad fijner verloochening heeft konnen indagtig maken. En

van defe Buiten—plaatfe , Щеп dan datfe des Morgensjefus wederom in haaren

Raad konnen ingebragt hebben ; namelijk wederom in het Huis ofde binne

Zaal van Cajaphas , daar hy des Nagts verhoord en ver—oordeeld was; en niet

ЩИ“ alswe feiden—‚‚, 1n haar gewoone Geregts-kamer GAZITH 5 als veele hier dufda

voor¿ic nigen verwiffeling van plaats meenen te vinden: feggende; datJefus nu des

gc, Morgens uit het Huis van Cajaphas na derjoden gewoonelijke Geregts-ka

gcrâmlin mer fou geleid zijn. Doch dit werd hier uit wederfprooken ‚ als Johannes

vj" fegd , datíejefus van Cajaphas in het Regt-huis, namelijk van Pilatus hebben

Phasen niet geleid , kap. I 8: 2 8. Want foo agten wy ook datmen ’t verflaan moet , wan

1113;!“ neer Lucas fegd; Als het Dag geworden was, vergaderde” de Overprz'e.

woonch- fiers, до. en bragten hem in haaren Raad. Hem van nieuws afperflendc

ЕЁ?“ te feggen ; Of h)‘ we: de стула? Hoedanigen Ondervraaging, Jefus

brag: is. waarlij k als feer ydel en vergeefs opneemd , wetende dat {y fulks doch niet en

fouden gelooven. En fchoon hy ook door veele bewijfen betoond had de

Chriilus te zijn ; foo [loud het doch by haar vait hem niet los te laaten: want

[у hadden befloten hem te Dooden: ja hem ook des Nagts al des Doods

waardig verklaard. Van welk Vonnis des Grooten Raad , ook geen her-roc

 

ping
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ping plaats kon vinden: gelijk mede uit de eigen woorden van Lucas , by- Luau;

na dien zin alfoo kan opgemaakt worden: nadienjefus antwoorde 5 Indien 67.68267

ik u ook wrange? food-amg fchijnd te moeten opgenomen worden , als ofby

efeid hadde5 Indien 1k eenige bewy'fi’n voortbrenge, waar mede _ik багаже

de Cbrĳim te ‚ g] en jillt die<geengeloofge’ven ,‘ noch mjdaaram las—laa—

ten .’ namelijk , deWijl haar V0nnis daar alreede tot haar boos voornemen lag. “ТЮ“

Sprekende] efus hier alleen van fijne Regters te Vraagen ,' om dat het den He- зашит

breen feer gewoonc maniere was , ook by wijfe van Vraagen , te Bewijfen ,- deflodfn

gelijk de baligmaaker fiilks in fijne Leeringen te vooren tegen de Phari—

zeen en Schriftgeleerde , feer dikmaal gedaan hadde, om haar te overtuigen. oordeeld.

’t Gene hy hier dan ook hadde mogen doen : liet een voorbeeld daar van ,

Matth. 2 1: 2 3, 24.. En deswegen moetmen het geenfinds vreemd opnemen ,

dat jefus hier fijne Regters foude hebben willen Vraagen 5 daar fulks te doen,

het eigen werk van den Regter fchijnd te zijn г Den Raad nu op haar tweede

aanhouden, uit Jefus eigen Mond gehoord hebbende, dat hy fig de S00

ne God: noemde5 heeft geoordeeld , dat’er geen GetuigenilTen meer van noo—

denwaaren 5’ dewijle hy ook daar by noch {laande hield 5 Dat ‘van nu aan

de Saone des Миф/яги fou Gezeten zĳn aan de Reger/aand der АтуGods.

Derhalven llaan alle de Leden der Vergadering op; fy doen Jefus binden

cn tot Pilatus benen—leiden; namelijk uit het Huis van Cajaphas, in het

Regt-huis 5 gelijk Johannes fegd , kap. 18: 28. Uit welk Binden van Je

fus , daar Lucas van {preekt , í‘chijnd te blijken 5 dat hy hier Los en niet Ge

bonden voor den Raad heeft gefiaan: hoedanigen gewoonte noch huiden

by veele in gebruik is, op dat een Misdadiger buiten Banden , fijne Beken

tenis doen ioude. Waar van daan het mogelijk voortgekomen is, dat’er “джаз?

in defe Hifiorie meer dan eenmaal , van Iefus Bindinge gewag gemaakt word : „rĳk „у

namelijk eerll doe fy hem in Gethfemane Gevangen namen; en nu weder- ia“ bym“

om als hy ter Dood veroordeeld zijnde, uit haaren Raad naar het Rigt- а" с"

Luc. z.;;t~

voor den

huis van Pilatus gebragt fou worden. Alhoewel eenige met Grootius fchij- Raad "—

nen te meenen , dat _]efus nu noch Gebonden was, en niet dat hy hier van [hun "f"

nieuws fou Gebonden zijn geworden. Doch die op de plaatfe Marani: I.’

wel let, {al niet welvoegfaam agten , dat een {aak die foo lang te vooren

gedaan is , daar als tegenwoordig verhaald word ,- en darmen voorts by

Mattheus en Marcus, juill (oude moeten verfiaan; Dat [фи benen—geleid

e wierd, Gebonden zĳnde. Daarfe fulks te vooren in fijn Gevangen—neming

genoegfaam aangeteekend hadden: vergelijktfe met malkanderen , en de

faak en lal geen duillerheid hebben. Doch waarom dejoden , na datfejefus

nu in haaren Raad genoegfaam ter Dood veroordeeld hadden , hem eindelijk

naar het Regt—huis en voor den Roómfen Stadthouder Pontius Pilatus geleid

hebben г En waarom fy felfs geen Uitvoerders van hun eigen Vonnis geweel’t

zijn? voorwaar dat heeft veel na-vragens‚ en verfchil‘ onder de Geleerde

Koppen gegeven. Die dan ook elk voor haar gevoelen , verfcheide opmer

kelijke redenen hebben bygebragt: waar van wy flegts de belle willen aan- “тот

raken. Dus zijn dan veele van meenínge, dat de Joden Jefus alleen aan IÎÎZ

Pilatus Overgeleverd hebben5 om dat hen ‚ volgens haar eigen betuiging, Voerde”

Joh. 18; 31. Niet genorlofd en ша )mand te Dooden ‚' maar dat alle Dood

vonnillen door de Romeinen moeiten uitgevoerd worden; om datfe doe ter 'SINUS

tijd , de Magt van het Swaard des Hals—Geregts foodanig aan haar genomen иже},

hadden , dat het geheel—en-al niet meer by den Grooten Raad derjoden was5 ondcr’dc

ofte ать fulks immers niet meer en mogten oefl‘enen, als met toeí’taan van Ëäïgjc’n

den Stadthouder; ‚gelijkonfe Kant-teekenaars defe plaatfe alfoo verklaaren. hoe gc

Voor welk eerlle gevoelen , de feer geleerde Heer W. Goes , fig door foo r‘h"

l iii 3 veel
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veel fraaje bedenkingen , een foodanigen Previgen Kampvegter heeft be.

toond te zijn, dat wy dele Ptoffe benadeelen fouden , indien wy ook niet

eenige van fijn aanmerkelijkfte redenen korts hier na, gefind waaren by te

brengen 5 nadien defelve t’eenemaal aangekant liggen tegen het gevoelen van

veele onfer voornaamile Godsgeleerde 5 welke met een groote waarfchijne

lijkheid itaande houden , dat de joden te defer tijd immers noch de Mage,

hadden om haar eigen Dood-vonnifl‘en uit te voeren: namelijk over fulke ,

welke tegen haare Wet, een Dood-waardige misdaad begaan hadden : beken

nende daar by geeren5 dat hun nu ter tijd niet aan en gingen fulke Misdadi

gers te firafi‘en , welke Burgerlijke Oproermaakers in haare Republijk waren;

of die lig tegens den Keifcr opwierpen 5 en ”с Volk de Schattinge , en de On

derdanigheid Sec. aan de Romeinen , leerde tegenllaan: hoedanige dingen

niet tot de Regt -Bank van den Joodfchen Raad, maar geheel tot die van

den Roomfchen Stadthouder, als Geregts-beforger des Keifers , in dit ver—

wonnen Landfchap behoorden. En nadien de Joden voorgenomen en beà

floten hadden, _]eliis van dufdanigen misdaad te betigten , gelijkwe nuter

fiond fullen fien 5 foo Щеп dat {y hem ook op dien grondflag veroordeeld ,

tot Pilatus brengen , en daar toe bepaaldelij k feggen 5 ’t I: ons nz‘etgeoorlofd _y

mand te Bonden. En waarlijk alsmen aanmerkt , hoedanig Jeius voorfegd

hadde; dat hy den Heidcnen moeí’te Overgeleverd worden, om den Dood

des Kruifles , (die hy den Difcipelen voor-af beteekend hadde) te Sterven 5

en dat hy ook naderhand voor defen Heidenfchen Regter ftaande, feide;

dat het alleen uit de byfondere Goddelijke Voorfienigheid voortquam ‚dat

h nu tegens hem Magt gekregen hadde hem te Dooden5 foo fietmen wel

dat fou _]efus konnen Gekruifligd worden ‚ hy noodfaakelijk aan den Room.

fehen Stadthouder , over de misdaad van Gequetíte Hoogheid moeíì ver.

klaagd worden 5 op dat het gefchiede volgens ’t gene Gods hand en Raad

te vooren bepaald hadde : gelijk dat feer fraai verklaard word , Aítor. 4.. vers

27, 28. Welke waarheid wy agten , veel beter na de Bybelfche Godge

leerdheid te konnen betoogen , dan datwe ons al te veel fouden bekommeren

om het Regt en Vermogen , dat de Roomfche Beforgers over de Volken

der Verwonne Landfchappen plagten te hebben , .naaukeurig uit-te-plui

fen: alhoewel wy fulks niet geheel en fullen konnen ontfluípen , op dat—

we weten mogten van welk eenen Geregts-beforger wy fpreken , alsweirr

de Geloofs-Artijkelen _, van Jefus Chriflus belijden; Dat by Geleden heeft

onder Ропща Pilatus, (ж. Namelijk een Adelijk Romein , die nu ter tijd

in rang , den Vijfden Stadthouder of Regts-beforger in _]udea was; op het

Dertiende jaar van den Keifer Tiberius derwaards gefonden. Gelijkwe by Ta.

citus ook beveiligd vinden5 wanneer hy, fprekende van de Chriflzenemdiemen

den Brand der Stadt Roomen op den hals frneet , welke Nero aangel‘token

had , fegd 5 Den Âutheur ‘van dien Naam ‚ ¿s eenen Chri/lm , die onder de Re

девице 'van Tiberian, door Щит Stadzhouder Pontiu/I Pilatusgq/irqft waa'.

Dus lietmen dan jefus wel uit laß; van den Grooten Raad in ’t Regt-huis van

Pilatus geleid 5 doch fy felve en gingen daar niet in ‚ op datfe niet ver-Ontrei

nigd Wierden , maar het Pafcha Eten mogten: namelijk de Paafeh-Offeren ,

van welk de Overpriefiers mogten Eten. Want het Paafch—lam felve had

denfe des Avonds te vooren al gegeten; gelijk nu al uitvoerig genoeg in het

voorgaande Hoofdi’cuk getoond is. En hier om fchikt Iig dan ook de Land.

belbrger Pilatus na der joden Wetten; en gaat felvebuiten het Regt-huis

tot de oden uit, om haare befchuldiging aan te hooren , lohan. 18: 29.

Even gelijk onfe Overheden te mets eenige dingen tegen de gewoone fleur

toelaat of verfet , wanneer der Joden Sabbath in de weg komd , en verwar.

ring
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ring onder de Burgerfchap geven (ouden; nadien (y de(elve onder haare

belCherminge behoudens hun Godsdienll‘ , aangenomen heeft te laaten woo

nen. Hoedanigen uitkomen en aan(praak van Pilatus, men lig in de(er voegen Ноетец

ligtelijk kan verbeelden 3 namelijk dat aan het Regt-huis miflchien een verhe- ¿iugm

ven uitfiek of Voor—bogt, als een Balkonie na het buiten‘Plein uitfiende, is ge vali’l’ìhw‘

weel‘c; hoedanig wy mogelijk een Рви v (ouden noemen, daarmen de publijke

bevelen van de Raad-huifen , op afkondigd. Op het welke Pilatus dan tot

dejoden, die beneden Ronden, uit de Vierlchaar is konnen uit—komen,en van

daar tot ‚haar (preken: gelijk de Romeinen doorgaans gewoon waaren , haare

aan(praken tot het Volk, van een Verheven plaatle te doen; (elfs in de

Legers , daarfe genoodfaaktwierden, defelve van Aarde Zoojen op te werpen,

ofte ook wel op een verheven Steen. Hoedanigen verheven plaats by hen

gemeenlijk TRIBUNAL , Кегли/{вед ‚ lofHooge Regis-plaat: genoemd wierd;

naderhand tot de Vierfchaaren overgebragt. Sulks datwe dan hier ook te

gillen hebben , dat Jefus op defe plaatfe ten toone gefield is geworden ‚doe

hem Pilatus , ‘Gegeeíïeld hebbende , tot deJoden met een Purpere Spot-man»

tel en een Doorne Kroone liet uitbrengen д (eggende tot de omfianders 5 Z¿et

den Muß/Je _, Joh. I 9: 5 . Waar van hier na breeder. Als dan Pilatus vraagd:

Wat befl‘huldíging àr‘engd ¿y tegen defen ‚Миф/де ‚P Soo is opmerkelijk dat

de loden niet alleen (eggen , dat hy een Щит-доедает was 5 maar dat(e Waarom

dit met een (oodanigen laatdunkenheid (eggen , als ofdit haar bloot (eggen ,

genoeg behoorde te zijn ‚ omjefus aan een harde Dood-firafíchuldig te maa» aan mĳn;

ken: dewijl (y hier , en in defe (aak ,uit naam van den Grooten Raad (pra—

ken , die delen menfche buiten _alle Apellering , des D00ds’waardig geoor— hem Over—

deeld-haddefl ‚- (eggende niet (onder een Statige (champerheid д Indien de- ЕЩЁ???

ß geen @guaddoender en шлите , foo en fanden иду hemштате: Û’uerge- щам

le’verd hebben. Daar door mogelijk te kennen gevendc 5 dat by—aldien (y in 5:24"

haaren Raad geoordeeld hadden , dat defen menlche flegts eenige quade ilîuk— ‘

ken gedaan hadde, die voor haare Geregten {traf-baar waaren , (y hem dan

niet en (ouden tot hem gebragt hebben. Doch op defe onbepaalde voor

[tel , antwoord haar Pilatus э Neemd ¿y htm, en Отдаем hem na uwe

Wĳ: als of hy hadde willen (eggen; — hebt gy hem (Chuldig bevonden te.. Рит;

gens U misdaan te hebben , gaat benen í’trafthem na uweWet: wantin

luiken geval en behoord hy geenlinds tot mijne Regt—Bank : Ten zy dan dat Binh en

gy y‘ts tegens hem inbrengd ‚ waar uit blijkt dat hy eenen anad-doender is ggf@

tegens den Keifier , wiens Stadthouder en Geregts—beforger ik ben. Welke идём

uitleg onfes agtens , een veel beter zin geeft ‚, dan wanneer wy met (om- Мёд“?!

mige(oudenmeenen gdat defen Stadthonder in een ‚(ake van Hals—geregt daar ¿aligns ‘

een menfchen Leven aan hing , denjoodfchen Raad met dit antwoorde (oude ha.“ W“

uit-gelacchen hebben ’s haar onder d’aangehaalde woorden д een heimelijke ‚

„ecp gevende over haare onmagt , om yrnand te mogen Dooden; ’t Gene

waarlijk (eer {legt is; alhoewel het noch al veele behaagd heeft- ¿Doch wat Ье.

hoefde Pilatus hen (‚niks dus (ehamper te verwijten,nadien(y dit immers nade

(er Luiden gevoelen ‚(elfs beleden г namelijk ecrit met. tiefen Misdadiger voor

hem te brengen , endaar na op fijn afwijfinge te betuigen; Dat het haar met

geom‘lofd шт“ ymand te Domien. Voorwaar ‚men moet niet denken ,dat de Нос „т,

joodfe Raads-heeren ‚ die Overprieílers ‚enSchriftgeleerde waren , foo gek “á linda

geweeů zijn ‚darfe tuil‘chenjok .en Ernlì ‚geen onder(cheidgeweten hebben : Liu‘á‘afâgt

want dat is in de loosheid van haar beleid _, welanders geblekgn, Maar de 10- haar „Imm

denvoor hebbende jefus (aak voor Pilatus ,Bank-valt te maak/en , en (chijncn ïïy'gm

niet onbepaald ¿te willen (eggen; dat het haar geenfinds geoorlofd was ymand ‘C Dood“

te Dooden , om dathaar het Hals-geregtgeheelontnomen was : want dat fou

Pi
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‘ ' wel als f eweten hebben3en hy en haddehaar ook evenÈîdïîêhlîniìrärïggp haare oynîepaaldc befchuldiging , dan niet konnen feg

gen ~ Neemd ¿y hem en Oordeeld hem па uweWet. Ьоо darmen hier fchijnd

gendodfaakt te worden, neerßiglijk na eene andere verklaaringeom tefoe.

ken- op datmen klaar verllaan mag; dat den Joodfchen Raad in dit ant

wcdrd, niet erkend en heeft , geen magt meer te hebben , om een Dood-von».

nis over een Misdadiger uit-te-voeren. En Waarlijk alsmen aandagtig lît,

j h ‚8.31. hoedanig johannes aanteekend, dat de _]oodfche Overpriefteás daarom e;о . n den; Dat het haar niet geoorlofd was ymand te Dooden; Op at het woor

ivoor. уф, Фетиш шёет’е да; by дяди hadde; [яте/стенде hoedamgen Dood

антец— by Stervenßmde: foo fchijndmen tot hooger gedagtenopgetrokken te wor

vfâk' асп ’ dan »t gene verfcheide Regts-geleerde en Oudheid-onderfoekers, tot

10mm“ noch toe daar over hebben bygebragt. Want de geheele faake welingeíien

‘Egg-r- zijnde, fal eindelijk hier op uitkomen; dat Godt de gedagten van dejo

den foodanig beíluurd heeft, datfe lefus _niet als een Gods-hileraar na de
Darm“ Wet door Steenigen gedood hebben 5 gelijkfe naderhand aan Stephanus de..

gl* den :, maar datfe hem aan defen Roomfchen Stadthouderverklaagden over

mmm“ Oproer en Gequetíle Majeílei't. ’t Geenfe door een Duivelfche trekaan de

‘n Ищи“; ~  ' ' knoo en о dath mo te

за с- - daad van Gods-laiterin willen te ver р ‚ _ р _ х gЁж?“ - 1vsvorden : als genoegfaam ëewuû zijnde ,dat dufdanlgen Щайе by de

ЁЁЁЁЁЁЁ Romeinen voor fulke Misdadigers feer gereed Rond. \Vaarom hier ook een

i“ 8‘“? “" fraaje reden, uit de Goddelijke V oorfienigheid kan gehaald worden , wanneer

il: wy fren; datjefus voor den Stadthouder Pilatus befchuldigd word ,foo groflijk

tegen den Keifer misdaan te hebben; (Verkeerende het Í/ alla, en Verbzedende

den Keißr «Yr/:attinge te ge'ven Шкет!” а dat _byли ее” Котикwf“5 )dat

Dc-Iodcn h by den felven geenfinds ongeftrait koude blijven? fonder iig felfs. in Onge

235,53? nïde van lijnen Heere en Meeiter te werpen: gelijkwe terítond uitJoh. 19.

d" pila-‘us vers I I 1 2. met een feer fraaje Waarneming fullen opgehelderd lien. Hoeda`

äguselllgf: m' еп befehuldiging dan ook noodfaakelijkmoeíte voorgaan , foude Pilatus

‘má k°“‘ Ng k " t ef s om hem te konnen Kruiíligen. Gelijk Wy ook mee

mhmn ЮЗ: rijgen egcnj и a Р lat s fe d G рт: ст

то|осп5Щп nen dat jefus dit felfs foo verklaard , als hytegens i u g ; _y g'
AmnPL ”745“ hebben tegen.: my ,foo het и met "van bovengqgefven шпаге. En by-aldien

jerusmoeû de loden , `lefus al uit een andere reden van misdaad hadden Overgele

“mlm” verd ; ofte datfe het enkel genoodfaakt waaren geweeit te doen , om dat haar

mk :ok het Hals-geregt ontnomen was; foo foude j efus waarlijk daarom niet noodfaa

2:0?- keli' k zijn Gekruiít geworden. Waarom den Euangelift dan ook wil, darmen
‚штат dit ¿ils een heimelijke beftuuring van Godt opnemen Ы. Want wanneer de

Ёш'юш“ joden alleen bepaaldelijk fchijnen te {688611} Dat het haar metgeomîlofd uy

vcrklaagg „und t@ Ватт ,~ foo voegd hy tot verklaaring daar by , datfe fulks feiden 5 Op

Ёжик? dat fuer'vuldßmde worden ’tgenej'efm тост/ей! laadde : vergelijkt Matth. 20.

Kruis дега- vers I 9 en 1011. 1 2; 32.- met kap. 1 8: 32. Мааг hoe klaar iig o_ok defe faake

hier in .haar begin opdoet, en aanílonds noch veel doorlugtiger doorûra
fing “md ien fal; nochtans hebben de Geleerde Mannen , verfcheide andere redeneny

loaden' hier ontrent bedagt ; еп WC1 уоогпатещк › OP dat@ аапёаапае de Magt des

Swaards , dit feggen der Joden , elk tot lijn verfchillig gevoelen te regt ver

чашки: klaaren mogten. Dus hebben eenige uit denJoodfchen l almud aangemerkt,

mm'ingm fs fehri'ven- dat het Oordeel des Doods , wel Veer
„с, ¿e 1x, dat haare Meeiters fel j »_

:Hitting d“ tig jaaren voor de laatite verwoeíling van haaren Tempel, onder haar 0p

lodcl'; gehouden heeft: waar ор dan fommige Groote Mannen hebben gemeend»

{32:01:5— darmen dele woorden , Het is om' niet уводе/(177714441? Вошел, paíTen

ggf@ moet. Andere wel toellaande dat de loden .nu tei' tijd noch wel defmagt

hadden , om Gods-laůeraars , en Vloekers die tegens de Wet van Mo es ge

{on
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fondigd hadden, volgens haare gewoone Dood—firafFen, te Steenigen of

te \Vorgen, SCC. doch datfe fulks niet en konden doen, door een onge—

woone Strafi‘e des KruiíTes, die onder hen in geen gebruik was , alswe

hier na fullen lien: alhoewel het opmerkelijk fchijnd aan fommige; hoe

Pilatus tegen de Joden konde feggen; neemd gy-lieden hem en Kruifligd

hem , joh. 19:6. Waar llenen dan ook eenige defe woorden , Het is ons

_ nietgeoorlofd )fr/umd te Ватт , willen betrokken hebben. Doch nadien’er

niets en was dat den Joden verpligten konde, jefus juill te moeten Kruiíli~

gen 5 ten zy gelijkwe gefeid hebben , om datfe hem befchuldigden tegens den‘

Keiler misdaan te hebben ‚- op datfe hem te gelijk van den Hals fchudden , en

egter aan het Kruis hielpen 5 Godt hare gedagten daar toe neigende: foo hou—

den wy dat gevoelen feer blaauw en eenigfinds ongerijmd: ten waare men den

ken mogte , dat Pilatus dit mogelijk Gramfieurig gefproken heeft, als ofhy

geleid hadde; Doet met de Man wat gy wild, ik en vinde geen fchuld in hem 3

Kruiit hem felfs, dunkt uwe Raads-vergadering dat hy ’t verdiend heeft , бес.

Gelijk het op ’t leí’t ook noch bleek,dat hyjefus aan haar overgafom Gekruiil:

te worden 5 alhoewel door de handen van fijne Soldaten , Joh. 1 9: 16. Andere

hebben d’uitvlugt derJoden, op het Feefl gefchoven, even als offe gefeid had- ¿Dank 10—

den ,’ dat het haar niet geoorlofd en was , menfchen-Bloed te vergieten op het FÊZÎQË‘ÎÎ'

Paafch‘feefl: , op datfe het felve daar door niet en ontheiligden: gelijk de O- “штат

verpriefiers ook daarom niet in ’t Regt-huis gingen , maar daar buiten bleven, МЫ)

op datfe mogelijk dien Dag , welke de Voorbereiding des Sabbaths was , niet

en ontheiligden: ofte liever gelijkfe fciden , op datfe niet verontreinigd wier

den , om het Pafcha te Eten. Doch dat de Dood-itrafby dejoden niet uitge

field en is om het Pal'cha wille , íhlks hebben wy hier vooren waarfchijne

lijk genoeg bewefen; dewijle fy felfs de gewoonte hadden ‚ van voorname

Misdadigers tot op de Fedi-dagen te bewaaren 3 om die alsdan voor de Oo

gen van ’t meeí‘te Volk te fitafl‘en. En by-aldien Гу nooit die gewoonte

hadden gehad, het hadde waarlijk vergeefs geweel’t te befluiten, datfeje

fus doch niet op het Feeít Vangen en Dooden fouden. Gelijk dan mede

de voorflag van Pilatus hier op icheen te palTen ‚ wanneer hy tot de Joden

feide , G)‘ hebt de gewoonte dat ik u op het Paß/m eenen lo:laate,johan. Manhay.

1 8: 39. En by-aldien fy j efus om het Paafch—feefl: niet en hadden durven aan ’t _ ‘

Leven komen, fy hadden immers konnen wagten tot het felve voorbywas; Luc.; 55:17'.

gelijkfe Jefus ook noch tegen haar voornemen , op het Paafch-feeil: in han

den kregen. Ten waare dat ymand gillen wilde, datfe hem nu onverwagt

meei‘ter geworden zijnde , daarmede voort moeiten , op dat hetшиш , geen

beroering en nafpreken onderworpen wierd. Andere willen dat dejoden de Dude Ia"

Dood-vonnifl‘en nu ter tijd wel niet geweldiglijk ontnomen waren, maar datfe iiiisl—ËÎÎ

die Magt , ‘uit ílaphertigheid en verval van yver, vrywillig hadden laten drij- regierun

ven; defelve niet langer willende oeí’fenen: ‘fiende Dag by Dag haare We;

gen over—al , van foo veel Schelmen en Moordenaars onveil gemaakt ,dat’er dat nu к:

geen ‚in—toomen aan en fcheen; en fy ook niet alte í’treng tegen het Zaad п

Abrahams wilden handelen, &c. En derhalven foudenle haare eige Ge- шьшс

regts—kamer verlaaten , en voortaan ongeoorlofd geagt hebben ymand te тушат

Dooden, Welke gedagten wy hiei na van de Heer W. Goes , met regt ful- МЁЁ? ’fm

len hooren uit-Rampen. Gelijk dan ook andere tegen het eigen gevoelen bclßcchcliik

van dien Geleerden Man , uit veele waarfchijnelijke blijken, die in het

Hals-geregt vanjefus voorgevallen zijn , vaí’telijk meenen te mogen Ье

fluiten; Datja, den Grooten Raad derjoden , te defer tijd , de Magt gehad

heeft om ymand te Dooden: doch egter foo; dat defelve Magt , in fc

ker opfigt wel eensdeels, doch niet geheel, aan den Roomfchen Stadthou—

Kkkk der



626 Voon-BEREInsaLs тот DE BYBELscHB WYsl-imn. V. Boek.

Ruige der ofLand-beforger behoord heeft. En fulks meenenfe fchijnd eerfielijk

nfl'mdc daar uit afgenomen te konnen worden 5 dat de Joden meermaal toegeleid

ËÌÍÎÊ‘JÊËĲ hebben om _]efus te Vangen en te Dooden: liet joh. 7: 32.en kap. 1 1:53.

mb‘ddcm daar toe uit-fendende haare Dienaaren. Hoedanigen Dooding (y dan moge

Р- lijk heel anders , namelijk door haar eigen Magt , en volgens een van haare

D I ewoone Dood-ítrafl’en , (ouden uitgevoerd hebben. ’t Geenfe waarlijk niet

en hadden konnen doen , fonder de hoogí’te fchennis van het Hals-geregt

пеп гс Ьс- dat den Roomfen Stadthouder toequam: ja waar over [у haar felfs als Dood.

“mgm flagers voor den Roomfchen Regter hadden fchuldig gemaakt. Ook heeft

Stephanus delen Grooten Raad , Stephanum eerfl als een Gods-laíteraar veroordeeld ; en

i’ "i" 0"' daar op als fulk-eenen , na haare gewoone wij fe laaten dood Steenigen , Aitor.

ÎÏĲC‘ÈÎÊÏ 7: s 8. Alwaar uit vergelijking van kap. 6: I 2. Sec. omfiandclijk genoeg gefien

Мёд ‘me werd ‚ dat dejoden in defen alle uiterlijke Ccremonien van de Wet Molis, 1n

agt-genomen hebben , Levit. 24.: 14.. en darmen derhalven met fommige hier

W“ 21S CC“ loo ligt niet {eggen en moet ‚ dat dit alles onder een Oproer ‚ en met geweld,

ggd van het gemeene Volk gefchied is: even gelijk te mets ymand omhals geraakt,

"дед. door de gene die geen Magt van Dood-t’traf , in handen hebben. Doch fulks

werd genoegfaam wederfprooken , wanneermen aanmerkt 5 dat als die van de

Libertijnfche en andere Seelen ‚ de Wijsheid van Stephanus in haare Syna

goge niet en konden wederfiaan 5 S] Mannen uitmaakten en fiz‘den ,‘ W]

Mm ‘‚ hebben hem hooren ¿breken _, La/Zerlyke ‘woorden tegen ¿Maßen ende Gaat.

9Is Ende jy' beroerden het Volk ‚ ende de Ouderlingen en de Jehrzflgeleerde :

ende hem aanvallendegrepenjj' hem , en leiden hem ’voor den Raad. шлема;

‘valfche Getuigen , Фе: ‚Alwaar wy lien konnen fijnBefchuldiging voo rden

Raad 5 en hoedanig eenige Dienaars over het uit—krijten van lijnlafierlijkc

Verantwoording , hem aangegrepen hebben , en na buiten íleepten , en hem

eindelijk Steenigden , navolgens de Wet: gelijk ons Lucas dat aanwijfi , wan- ’

neer hy fegd 5 Dat de Getuigen _ful/z: deden , Aítor. 7: 5 8, 59. fiende die Straf

wijfe op de Wet , Levit. 24.: 14.. Brengd den l/ Zoeker uit tot buiten het Leger ;

en alle die hetgehoord hebben _fallen de handen opfijn hoofd leggen ‚ daar naр]

de geheele Vergadering hem Steenzjgen: весь waar van de omflandigheden

breeder onder ’t verhandelen derjoodfche Dood-firaffen , fullen aangewe

fen worden. En fchoonmen hier tegen alleen wilde {eggen , dat Stephanus ge

weldelijk de Stadt uitgedreven is , fonder dat’er een Wettig Dood-vonnis o

ver hem uitgefprooken was д ofte eer dat hy fig noch genoegl‘aam over fijn Be

fchuldiging verantwoord hadde; foo gaat fulks egter met valt: want hy

Daar kan kan in den Joodfchen Raad veroordeeld zijn geworden , fchoon het Lu

Отёк“ cas niet aangeteekend heeft; dewijl ons d’ordentehjke uitVoeringe, het Vonnis

genoegfaam aanwin : Gelijkmen ook niet gewoon is, in een Oproer ofMoor

щит“ dadige overval, eenige plegtigheden der Straf-wetten naauwkeurig waar te

шпатом nemen. VVy en twijffelen immers geenfinds , ofdaar is een Dood—vonnis over

vmflwdíg de twee Moordenaars gegaan ‚die metjefus Gekruill wierden, fchoon dat’et

тише“ in d’Euangelifchc Hií’torie niets van gerept word г Doch met de Geregt-han

del over jefus gehouden, Щеп geheel anders gelegen: Want het is tot een

merkelijke veriekeringe des Geloofs , en vervullinge der Schriften gefchied,

dat ons het Hals-Vonnis van den Joodfchen Raad , en d’uitvoering daar

van , onder Pontius Pilatus , foo omfiandelijk van de Euangelifizen befchreven

hĳ“? is. Voorwaar de groote Paulus heeft fig naderhand niet gefchaamd , voor
Halstgïegt den Koning Agrippa en de Magtige Feítus , het Hals—geregt noch aan den

Ё" ас" Grooten Raad der joden op te dragen ‚ wanneer hy van hem [elven getuigd;

RÂÎËÎÊ‘. dat hy Magt ontfangen hebbende van de Overpriefters , veelevan de Hei—

md‘ ligen in de Gevangenifi‘en gefloten hadde 5 en dat hy fulks toeítemde wan

ПССГ
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neer fy om  gebragt wierden , Aé‘tor.‘ 26: Io. ’t Gene fy niet en hadden

konnen doen, by-aldien fy geene Magt gehad hadden. Daar-en-boven erkend

den Joodfchen Raad dit ielfs , wanneer fy Paulus door haaren Voorfpraak

Tertullus ‚ voor den Roomí‘en Stadthouder Felix bcfchuldigende _, doen feg- i

gen; Welken en] ook gegrepen hebben, en na onje Wet hebben willen Oor- J‘oìää‘h‘îm

deelen. Maar Lyfias de O’veĳle daar over komende, heeft hem on ehanden »maan

(тёти/е: ‚ Aûor. 24.: 6, 7. En feker alsmen kap. 5: 26, 33, 4.0. ontwaar word _, îfmïi d

dat den Joodfche Raad , de Apofielen laat Vangen, en over haar eraad- g ’

flaagd hebben omfe te Dooden 5 foo fietmen genoeg , datí‘e fulks ook louden

gedaan hebben, by-aldien dat haar Gamaliel ’t ielve niet uit het hoofd gef’reken

hadde. Gelijk het mede geenfinds te denken is, datfe fulks ook aldoor den

Roomí‘en Stadthouder fouden gedaan hebben; als ofdie altijd tot haren dienfl:

had moeten vaardig fiaan. Sier mede’t geval , wanneer de Overprielters be

raadílaagden ‚ dat fy Lazarus dooden fouden, Joh. 1 2: 1 о. Hier-en-boven ifl‘et

ook niet volllrekt waar , dat de Romeinen in geen Overheerde Landfeha .

реп, de Magt van Dood-vonnifl‘en aan niemand dan aan haare Land-befor ers

of Stadthouders gelaaten hebben: want behalven datJofephus in het‘Veer- vo| n,

tiende Boek van de Joodl‘che Oudheden onbepaald getuigd; dat denjo- ¿mi sid

den volkomen vryheid gelaaten is, om in alle dingen die haare Godsdienfl ¿Gcágsïiïgfft

aangingen , naar haare eigene Wetten‚te leven ; foo pleit de Natuure van de mœůcnß

faak ook genoegfaam voor die waarheid 5 nadien {у niet na haare eigene Wet- Êïdäcïm

ten konden leven , by-aldienfe ook niet de Magt gehad hadden , om ee. посЬ Не:

nen die groflijk tegen die Wetten of Godsdienit Sondigdc , volgens de ЁЁЁЁЁЪЫ

Wet te mogen Dooden. En defe Magt kondenfe hebben en oefi‘enen‚fon— ЬсЬЬсп

der datfe nochtans Magt gehad hebben , om Ша? te plegen over die gene,

welke tegens de Republijk van de Romeinen gefondigd hadden: waar van het

ondcrfoek ‚ te gelijk met de Magt van te firaffen , aan den Stadthouder Rond.

Gelijk’er in meer plaatfen , en onder meer Volken nu noch , een tweederlei

Hals - gercgte is. Soo datwe uit dit alles te befluiten hebben , dat het denJo~

den hier alleen niet geoorlofd is geweefl: ymand re dooden э om dat het voor

ewend begaane Feit 5 namelijk waar mede nyefus nu voorgenomen hadden

te befchuldigen , niet tot haare Regt-Bank , maar tot die van den Keifer be

hoorde. En daar van gevenfe ook reden genoeg in haare befchuldiging _, feg

gcnde 5 W)’ hebben bevonden , dat defe het Volk rverkeerd ‚‘ en ruerbz‘ed den Kei- жжёт

_fer Schattinge tegeven ‚‘ figgende dat h)’ Chri/¿m de Koning n. Dus maaken- дШЁЫДд

fe Jefus dan hier mede fehuldig aan ’t Romeins Geregte , voor den Stadt- ёжит

houder , die van des Keifers wegen , het regt der Schatting-enfers , en de Eer itrzcjîtrás

des Keifers gebied , te beforgen hadde. Hoedanige Misdadigers denjoodfen vof” dm

Raad _, feer wel tot behoud van de Gemeene rul’re vermogte aan te klagen , Ëiìdi'äï‘ägn

doch geenfinds de hand daar aan flaan om die te dooden. En al wie het “жигу".

Volk fogt af te ttoonen van de onderdanigheid des Keifers , en het ge

willig betaalen van de Schattinge ; kon niet anders aangefien worden als een

Oproermaaker. Welke te defer tijden heel ligt in ’t oog liepen : en de Keifer

Tiberius ook firengelijk gewild heeft , dat tegens defulke fou firafi‘e ge

oefi’end worden. Waarom ook fy , die een aangebooren wrok tegen ’tjok der

Roomfche Mogendheid ‚ en ’t betalen van den Schatting-Penning in haaren

boefem koefierden , nu volmondig durfden uitroepen з Datfegeenen Koning

en erkenden dan den Kez‘fi’r : op datfe onder die geveinsde vleiiugt , het voor

gewende Koningrijk van Jefus , te gelijk voor Pilatus Praande houden en wra—

ken (ouden. W ant dat’er meermaals oproeren over het geven van Schattinge

en diergclijke onderdanigheden voorgevallen zijn , fietmen onder andere

in die , welke in den tijd der Befchrijving aangeregt wierd , door eenen

2.l Ju.

I
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Hçriïasrc Judas Galilceus, Aítor 5: 37. welke ook vergaan is met fijn gantfche aanv

ËCÎÌÌJC‘V'ÈP hang: en derhalven beíchuldigdenfe jefus hier van een gevaarelijkquaad.

“Мг" Maar hoe en op wat gronditeun hebben de joden doch van Jefus meenen

te bewijfen , dat hy het Volk verleide , en verbood Schattinge te geven? daar

gen dc f immers wel willen ‚ dat hy opentlijk het tegendeel ‚in tegenwoordigheid

ÌÄÊÎÎÏ der I-lerodianen of Schatting-gaarders , en Pharizeen geleerd en vermaand

huid ы- hadde 9 als hy feide д Geeft den Keifi’r dat des Keifl’rs и ? Doch heel fchrander:

‘° voorwaar: ly {eggen daar by , Dat hjgefez'd laadde , de Chrĳim de Koning

te zĳn. Dit was de waarheid; Jefus hadde fulks waarlijk beleden aan Caja—

phas , fiaande voor den geheelen j oodfen Raad : doch dat hy ’t Volk verbood

Schattinge te geven , fulks fchijnenfe alleen op haare wijfe , by gevolg daar uit

Om dat etrokken te hebben 5 alhoewelfe het voortbrengen , als of] dus dat waarlijk

Низ еще en regt-í’creeks alfoo geleerd hadde. Want fy vaí'eí’cellende, datjefus fig voor

¿Kathy een een Koning uitgaf, foo wederí’tond hy by gevolg de Magt des Keifers; en

wïi‘iîno- fCheen alfoo te Willen , darmen aan hem de Schattinge betaalde en Onderda‘

ï“ fY d“ nig was : Nadien het aan yder ligt kon openbaar zijn , dat het regt van Schat

Scyhlffiìîîd ting-eifch , aan fulk een voorgcwendgKoningrijk vait-kleefde. En nadien fy

Kam“? leiden geenen Koning te erkennen als den Keifer , foo wederfiondjefus den

Keifer , met hem (elven voor de Koning derjoden op te werpen. Sulks dat

Lipfius hier eenigfinds wel uit fijn oogen gefien heeft , als hy gevoeld 5 dat je.

fus , van wegen Oproer , en om dat hy iig (elven een Koningrijk verwerven ‚

wilde aangeklaagd,volgens de Roomfe Wetten veroordeeld is: als onder wien

het de gewoonte was, al-fulke Belhamelspfaan het Kruis te klampen,ofvo0t

de wilde Beetle te werpen. Hoedanigen befchuldiging, Pilatus daar in ook foo

ver heeft toegeltemd; dat hy tuffchen de waggelinge van Geloofen Onge—

loof‚ in het Titel—Opfchrift des Kruis, als een oorfaak vanJefus Dood fielde;

EsUs DE NAZARENER DE KONING DER JQDEN, Joh. 19: 19. Gelijk

defelve ook even te vooren aan de Schaare gevraagd hadde; Wzldg)’ dat

ik n den Koning der Îoden los-laute? Marc. 15: 9. Indienmen nu hier toe

pueden de Heilige Schriften, Godtvrugtig te raade neemd; foo en kon ]efus waar

ägdlâĳĳk lijk niet van de Joden Gedood worden, fchoon fy ook noch foo veel Magt

benuuf in hadden , om de Misdadigers die tegens dejoodfche Wetten Sondigden , te

ЁЁЗ‘СЁЁ mogen í'crafi'en. Ook haddejefus voorfeid 5 dat hy den Heidenen loude O

шde vergeleverd worden , om ongemoeid der Ioodfche befchimpingen , ook van

за“??? haar Befpot en Gegeeffeld ‚ en dan Gekruilt te worden , Matth. zo: 19. Soo

¿Sgn ten- was dan de reden van defe Verborgentheid , het wreede Kruis, aan wel—

;Pgï 3“ ke Jefus niet en konde geraaken , ten zy denjoodfchen Raad befloot , hem

‚Zoek Ge— aan den Roomfchen Stadthouder , over l‘nlken misdaad te beklaagen ‚ dat hy

äëuift wor- van de Heidenen kon ter Dood , en wel met namen , tot de Dood-ltrafvan

’ n' het Kruis , gebragt worden: waar in de joden , gelijkfe voor Pilatusbe—

kennen , niet geoorlofd en was, felfs de hand te fieken. Want aldus ag.

ten wy , datmen dit verklaaren moet , volgens de meeninge van Johannes ,

wanneer hy fchijnd te leeren 5 dat dejoden de Saligmaaker alleen niet Hand

dadig Gedood en hebben na haare Wijfe; op dat vervuld fou worden ’t ge

ne Jefus daar van voorfeid hadde: overweegd wederom kap. 18: 31, 32.

met Aítor. 4.: 27, 28. Doch laat ons het gantfche Geregts-geding voor

defen Roomfchen Stadthouder Pontius Pilatus , nu in een ander Hoofdfiuk

wat ordentelijker gaan bellen; en die gantfche handelinge fal ons , behalven

haare eigene aanmerkelijkheden , veele fraaje blĳken ter hand fiellen , die

het evoelen van de vermaarde Heer W. Goes , fullen fchijnen uit-te-wif—

fen. En om dat daar ter plaatfe ook noodwendig van de Heidenfche Kruis

ilralîe felfs fal moeten gehandeld werden 5 foo en fal het geene onvoeg

‘ faam—
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faamheid fchijnen te geven , datwe nu voor-af, de gewoone Dood-ílraffen

der Joden, in ’t volgende Hoofdftuk afdoen, en in een Printverbeelding

bellen; op dat wy daar uit niet alleen mogen ontwaar werden , hoedani

gen Dood Jefus hadde konnen {terven , by-aldien het Godt voorlien had

de, dat de Joden hem na haare wijfe fouden Gedood hebben; maar ook .

dat de Romeinfche ůrafFe des Kruilfes , foo veel van die derJoodfche Dood

ítraffen verfcheelde , datfe genoegfaam opmerkelijk was tot het Voornemen

Gods ‚ namelijk gelijk jefus voorfeid hadde; dat hy деп Heidenenfou _Ofi/erge

lefverd worden ‚ от Gekrugllee worden. Want aldus fullenwe lien , dat dejo

den hem aan Pilatus overgegeven hebbende , met alle geweld voor [ijn Regt.

huis ítaande, geroepen hebben; Krul/ŕ hem, Krauß bem. Alwaarmen feer

aanmerkelijk moet houden , dat Pilatus tegen dejoden niet alleen en feide 5

Neemd „gy hem en Krauß hem ,‘ maar dat den Euangeliítjohannes ook fegd 5

dat Pilatus ten laatflen door der Joden laflig aanhouden vermoeid , Jefus

aan haar heeft overgegeven om Gekruill te worden , kap. 19: 16. daar het

geheel-en-al geene ~wij fe van doen onder haar was , een menfch te Kruillîgen :

ten zy mogelijk ymand hier wilde gedagt hebben , aan die 800.]oden , wel

ke de wraakgierige Alexander `janncrrus binnen Jerufalem liet aan Kruilfen

Haan; hier Vooren met een Printverbeelding aangewefen. Doch defe Straf

fe , door dejoden felfs van den Roomfchen Stadthouder overjefus afgeperlì

zijnde , fcheen ook daarom van de Romeinfe Krijgs-knegten , die de gewoo

nc Uitvoerders der Hals-vonniíTen onder hen waaren , te moeten gefchieden;

alhoewel’er geilen word dat deJoodfche Overprieiters ,even als offe Opfigt

hebbers van dejuilitie , in dit geval vanjefus wilden zijn, over-a1 zijn ontrent1

geweell 5 gelijk fulks blijkt, Matth. 27: 4.1. 85C. Waarom Jefus dan 010kl

niet alleen gefeid word 5 Onder deЗодт , maar ook , Door a'ejèlfve Gekraijl

ßgd te zgn : [iet diergelijke fpreekwijfen van de Apollclen gebruikt, Ader.

2: 36. en kap.4¿ 10. en mogelijkook 1 Cor. 2: 8. en Galat. 3: 1. бес.

 

VIERDE НООРТЗТПК.

KORT INHOUD Diasxas HoorTs'rUKs.

\ .',fï Аи де Vier 'voorname Dood-{lraiïen der Joden 5 en haare be~

` ~ " paalingen over де Wet, welke een Misdadiger beleg/ŕ te Dooden.

. _,2; `_ 0f het Steenigen fekerly'k een Straf der Overfpeelders waa , en

@lll wat Misdaden _ya/zand daar aan fchuldig maakte. Ное де Dood

Рая? der Stceniginge gefebz'ede. Van den Vloek des Opgehangenen , en

МИФ” Begraaving; beneúzen: yt: rvan bet Worg-hangen. ceremonie оп.

егет‘ деп Verwefenen , door de Oplegging der Handen. Вешает/2725 fvan ее

nen Uitgeworpenen die onbekeerd <ge/lW'i/en f.wa/r. Wata'e Verbranding des

Lichaams, en де Verbranding der Ziele fwaa ;- т boedamge Misdaden y

maadjìllken Dood , waardig maakte. Strafder Verbrandinge , hoedaalg dik-'

maal fvan Godtgeoefend. Van де Straf- тур der/Onthoofdinge en der

Worginge; als mede wat Dood-[trafen де joden 'van andere Í/olken oat

leend hebben. Van де Niet Doodelijke Straffen; en boedamg het Geeffe

len by de joden en Romeinen ¿gefl-blede. Van де ßraf der Gevangen-zer

ting; en wat вашем/е де Strat der Wedergeving , der Vergoeding, en

die rvan Gelijk voor Gelijk waa. Op wat де Misdaad van Vermin

king des Lichaams geboet wierd. I/an derjoden Uitbanning т Werfen uit

K k k k 3 де
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де Synagoge, en bet Overgeven aan den Satan: en welke Verbanning ei. -

gently/k geen Straf waa’. l/an de Vervloelzinge Maranatha en Schammatha,

бес. Van de Ceremonieele affonderinge der gener die door ongeval Onrein

waaren geworden. ŕl/aaroin Godt geen niagt gegeven beefìL от een Ifraelijt;

buiten bet Beloofde Land te Bannen. Hoe Moles na der yoden gevoelen,

de Ligre en Swaare Geregts-faakcn behandelde. Hals  vonniílen boeby de

joden wierden uitgefprooken. Roekeloofe orn/eeeringe derjoodfehe Ceremo

nie, aangaande haar geroep in ’t Geregts- geding over efus; Sijn Bloed

z` op onfen Kop , Sec. beherpregters waarom mogelg] SPECULATORES'

0f Aanfchouwers by de Onde genoemd. Í/an den Bearnpten Roeper die den

Misdadiger in ’t uitgaan tot aan bet Straf-veld verjelde. Wat tyd en ge

legentloeid een Verwefenen tot bet inbrengen fijner Verfehooning vergund

wierd. Waarom men een Veroordeelden Prerveling , gemeenely/e Wijn гс

drinken gaf. Getuigen hoedanig van de Regters 'nadien onderjogt worden.

Í/an de twee Schrijvers en Schouten , en Geregtsdienaaren , en andere Amp`

tenaren, die in de Ioodfehe Vierfchaaren moe/len tegenwoordig zyn. Van

bet Veroordeelcn en Vry-fpreken , door Swarte en "W itte Steenen. Waar.

om Jefus van den Grooten Raad moe/ŕ veroordeeld worden; en boe de jo

den vewoon waaren een Valfch Propheet te onderfoeken. Dat voor het

jood/ene Sanhedrin geen Appèl , посте in baore vergadering eenige Иду.

tyd of Vacantie , plaats greep. Í/an de Deugden en andere boedanngeden

die in een Regter moe/ien zyn ; en hoe de Leden uit de Aankomelingen derl

minder Geregt~Banken , in den Grooten Raad aangenomen wierden , (re.

    
,se E Hebreen hebben waarfchijnelijk maar Vierderlci foor.

".-e 'r
    

df h ` „ ` . .Dm-: c _ e _gf-".15 ten van Dood-ßrafïen Onder haar 1n gebruik gehad; waar

“HEC” . „ , _; ‚ van de eene vry ligter dan d’andere was: als namelijk het
waren Vier Ё` ' „ д» ._‚.:

‚ Steenigen ; het Verbranden; het Onthoofden , en ten laat-_

[len ook het Worgen. Onder welke Hals-geregten , het

‘ Steenigen de hoogíle offwaarlle Рт? ‚ en het Worgen de

идите van alle onder hen wierd gehouden. Gelijk mede niet:

fonder reden de Verbrandinge erger dan de Onthoofding gerekend wierd.

En fchijnen de laatcre Joden in het oeffenen haarer DootlAlraŕFen veeliinds

defen regel waargenomen te hebben; namelijk , dat al waar de Wet van een

Misdadiger fegcl з Hy fal ß/eerly/e gedood worden; (gelijk by voorbeeld

уводите ` Exod. 2 1: 16. van een Menfch-dief belaû word ;) fonder de bepaalde Straf

sâpulîigêg Wijfe ter Dood, uit-te-drukken; dat fulk-eenen altijd moeil uitgeleid en

дети! verllaan worden , van de Worging ; om dat die Dood voor de fagtlle wierd

ЕЩЁ? geagt; en het billik was , dat den Regrer de onbepaalde Wet, op het voor

den. deeligile en met de meeíle Barmhertigheid ontrent den Lijder, uitleide.

En op defe wijfe hebben veel Rabbinen ook de plaatfe Levit. 20: 10. ver

klaard ; om dat daar van de Overfpeelders en Overfpeelderelïen , alleen ge

feid word ;y Darß beide_fallengedood worden. Doch dat defen regel niet alge.

meen noch van ouds foodanig by de Hebreen in agr-genomen is ; noch ook

de Wet foodanig niet verklaard hebben; fulks kanmen genoegfaam uit den

Mond der Joodlehe Schriftgeleerden en Pharizeen felfs ontwaar worden:

Euh? want Johan. 8: 5. daarfe een Vrouwe in Overfpel betrapt, tot Jefus bren.

Eflgîlânsdc gen , feggenfe duidelijk: фифы heeft ons in Wet geboden dat dejìilke Ge

O'Cffecl ßeenzgd fallen worden. Want alhoewel de Wet Mons , Levit. 20: ro. alleen

mman' belalt den Overfpeelder te dooden , fonder de foort der агат: te melden,

foo fehijnenfe egter uit Deut. 22: 22, 23, 24.. ЬсПосеп te hebben; dat den

Overfpeelder Volgens de Wet fonder verfchooning moelì Geßeenigd wer

den:
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den: want foo luid het Gebod in d’aangetooge plaatfen ; Wanneer een Видео—

Man gevondenfnl worden, liggende o)‘ eenesMansgetrouwde Vrouwe ,foo
verfpceldcrs

moeiten

fiel/en] ook beide/fernen. Namelijk dan ook door de ltrafder Steeniging , die Gsflccnigd

vers 21. belall: ‚is te oet’fenen over eene jonge Dochter, die haare Maag

dom niet ongekreukt ten Houwelijk gebragt heeft: vergelijkt daar mede

vers 23. en 24.. Gelijkmen ook alfoo diend te verklaaren, Ezech. 16: 38.

17e fnl u na de Regten der O‘verfloeelo'er'eflen rzgten. Welke Geregt—l’trafniet

duií’terlijk aengewefen word, wanneer daar vers 4.0. gefeid word 3 мяу/ш.

len u met Steenen Steenzgen. Invoegen het klaar genoeg is, dat de eerít

aangehaalde uitleg, niet Aal-oud by de Hebreen is aangenomen geweel’t, maar

dat het flegts beknibbelingen der laatere Rabbinen zijn. Men heeft vorders

over der Joden gewoone Dood-firaf’fen aan te merken 5 welke en hoedani

gen foort fy tot defe en gene Misdadigers plegen toe te pafi‘en : dat is , welke

Dood—waardige S0nde ymand aan fulk offulken Straffe deed fchuldig wor..

den : op datwe daar by dan ook gelegentheid mogten vinden , om aan te wij

fen,- hoe en op wat maniere foodanigen Straffe, aan elk Misdadiger geoefi‘end

en uitgevoerd is geworden. Tot welken einde wy dan ook niet nalaatig zijn

geweelt, alle die Straf—wijfen in een Tafereel ordentelijk afte fchilderen.

De misdaden die ymamd fchuldig maakten Gefieenigd te worden , vind—

men gemeenelijk op Agtien geteld: als namelijk 1. hy die fijn MoederBe—

werden.

Om wat

misdaden

ymand Ь

flapen had. 11.0fte lijns Vaders Wijf. lil—ofte fijn Schoon-dochter. 1v. of- дедом,

te een Ondertrouwde Maagd. v. ofte een Man verfaamens—wijfe by een ko" GC

Man. vi. ofte by een Всей. vii. ofte een Vrouw die by een Всей ligd.

Ten viii. een Lafieraar. 1x. Die een Afgod diend. х. die van fijn Zaad

den Moloch op—Offerd. xi. Die een VVaarfeggenden Geefi: heeft. хп. Een

Duivels—konûenaar. xm. Een heimelijke Verleider tot Afgoderie. xiv. Een

die fulks in ’t openbaar doet. xv. De Tooveraar. XVI. Den Sabbath-fehen

der. va I. Die fijn Vader of Moeder Vloekt. En ten xvn I. eenen we

derfpannigcn Soone. Tot welkmen volgens onfen voorgaanden uitleg ‚den

Overfpeelder , voor de XIX. foort by doen mag; ten zy men die onder eenige

foorten der verbodene By—flapingen betrekken wil. V raagd nu ymand , hoe->

danig de Steeniging onder de_Ioden gemeenelijk toeging? wy konnender dit

volgende , uit verfcheide getuigenill‘en derjoden en fommige Erfgerugten ,

gepaít op de Wet, Deut. I7: 7. tot verklaaring onfer Printverbeelding,ee—

nigfinds waarfchijnelijk van feggen. Als den Misdadíger voor het Geregtc

verwefen was, wierd hy uitgeleid na eene plaatfe buiten de Stadt , daar

men gewoon was verdiende Straf te oeffenen. Sijn handen gebonden zijn

de, deed hem eene fijner Getuigen of Befchuldigers , die ten minften

twee of drie moeiten zijn , Deut. 17: 6. van een tamelijkc hoogte ( fom

mige ftellen twee Ellen) door eenen heftigen flag in de Lenden , van Bo

ven nederfiorten; by-aldien hem die val niet en doode, foo vattedcn ап—

dere fijner Getuigen , een foo fwaaren Steen op als twee Mannen draagen

konden, en wierpen die op den neergevallen Misdadiger dat hy (tierve:

en fulks hem noch niet doodende, foo wierpen alle de omílaanders, uit

verpligting van de Wet , hem voort met Hand-fleenen , tot dat hy den Geeft

gaf: volgens ’t geenwe lefen , Deut. 17: 7. De Hond der Getuzgenfizl евр]!

tegen: hem zĳn om te Dooden, en daar na de hand des gantfe/oen Volks.

En hier van daan Щеп mogelijk voort-gerold ‚ dat eenige Joden meenen ;

dat de Misdadigers die defe flraf verdiend hadden, gemeenelijk bewaard

wierden tot op een van haare groote Feeít-daagen д op welke gantfch lfrael

gewoon was teJerufalem te verfchijnen : gelijkwe in het voorgaande Hoofd

l’tuk hebben gefien , dat de Joden defe gewoonte wilden voorby—gaan ‚on—

trent

fiecnigd

Worden.

Op wat

wijle het

Steeni’gcn

by de jo

den ge—

fcbiede.
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trent het dooden van Jefus , op dat’er geen Oproer en quame. ’t Geen

egtcr Rabbi Akiba , alleen aan een Afgoden-dienaar meend gepleegd te zijn :

alhoewel het fommige tot alle die welke tot de Dood-[trafder Steeninge ver‘

oordeeld waaren , willen betrokken hebben , om dat die llrafde fwaarlte Was.

Doch wy houden defe bepaalde uitleg feer onfekcr; om datmen veel voeg—

faamer , door de Hand desganiffehen Volks _, verflaan kan , een faam-getrop

te meenigte der Stedelingen 5 en niet juií’c het geheele Volk Ifraels uit al—

le hoeken te jerufalem op de Feefi—daagen te faam—gekomen. Alhoewel het

anders onder hen gebruikelijk was , voorname Qlaad—doenders op deHoog

tijden te firaffen. Maar hoe foude doch het Volk van een gantlche Repu

blijk plaats en beurt vinden , om een eenigen Steen op eenen armen Mis

dadiger te werpen? Gelijk het ook in andere Steden en plaatfen daar fulks ’

mogt voorvallen , geen plaats heeft konnen vinden : waarom wy liever in

delen een groot deel des Volks , het zy buiten de Feefi—daagen , ofte op

defelve , voor ’t geheel nemen. Den Misdadiger nu door d’uitvoering van ge—

Den Gc- melde Straf, ter dood gebragt zijnde, wierd daar na als tot een openbaare

mem—9"!“ verfmaading en Vloek , aan een Boom—{lam Opgehangen , tot aan den onder

:iîiguîgpgc— gang der Sonne : en doe afgenomen , en als de joden leeren , met den Boom ,

hangen' aan welk hy Gehangen hadde , en de Steenen daar mede hy dood geworpen

was , te gelijk begraaven 5 op dat’er niet het minl’r quaad Gedenk-teeken meer

over en bleve ‚ dat van dien menfch genoemd fou konnen worden onder den

Volke. En fchijnd defe maniere van aan een Hout ofBoom-fiammeop te

hangen , wel шеей ofte mogelijk maar alleen aan de Geí’teenigde gepleegd te

zijn ; gelijk veele meenen datmen fulks uit de Wet , Deut. 2 1 . niet duifierlijk

kan bcfluiten : want als daar ter plaatfe van het Steenigcn eenes Wederfpanni’

Deur. и. gen Soone gefprooken is , foo volgd daar op : Wanneer in ymand een Son

ZÄ'ÌÌÎ’“ de fal zĳn, dze het Oordeel des Dood: waardig 125 ‚ dat hygedood [al wor..

den; en ¿y hem aan het Houtfi‘lt opgehangen hebben, jou en fizl jzjn Doo—

de Lichaam aan het Hout niet o‘vernagten ‚ maar ¿y jùlt het мету/е ten

fil‘ven daage begraa’ven : want den Ópgehangenen Ĳ Gode een Vloek: al

foo fult 3] het Land niet ’uer-Ontrez’nzgen ‚ (ж. Dat nu ook defe Wet door

gaans by de Joden onderhouden is , blijkt uit verfcheide voorbeelden : als

Liìfiîlfll‘lîn te fien is , jofua 8: 29. en kapit. 10: 26, 2 7. Gelijkwe ook hier na fullen

тоста fien , dat dejoden verforgden ‚dat het Doode Lichaam vanjefus , tegen den

‘°°‘ 5‘3‘; Avondílond afgenomen wierd. Want omdat de Gekruiíle , volgens de R0—

Ёс- meinfe firaffen , fomtijds langfaam aan haare dood geraakten ; daarom quamen

ЕЩЁ" fy tot Pilatus en verfogten , datfe den Dood van den Opgehangen jeius , en

wor cn' die van de fchelmen welke te gelijk met hem Gekruiít Waaren , door het Bre

ken der Beenen verhaallen mogten ; op datfe niet aan het Kruis fouden blijven

vernagtcn: te meer noch , om dat het Sabbath fou zijn : gelijk johannes ver

ÌUVË“ Pm' haald, kap. I 9: 31. En op defe Wet fpeeld den Apollel dan ook feer welvoeg.

„ища, faam , wanneer hy Galaten 3: 13. l'egd ‚- Dat Chri/hu ons’verlojl heeft шт

den Vloek der Wet, een Vloek geworden zĳnde fvoor om: (namelijk han‘

gende aan het Hout , Aélcor. 5: go.)want daar Иве/смеши, Ver1/Zoekt er

een yg elĳk die aan het Hout hangd. ’t Geen waarlijk foo niet en moet verllaan

worden , als ofalle die, welke aan een Boom opgehangen, ofte aan een Kruis

hout gehegt wierden, daarom Verdoemd waaren: Сwant fulks leerd ons de Sa—

ligmaaker genoeg anders in den bekeerden Moordenaar , die felfs doe fijn wel

verdiende llraf leed , Luc. 2 3:43.) maar om dat Godt dufdanígen fmaadigen

Straf, tot een Voorbeeld gefield fchijnd te hebben , van de Straffe die lijnen

Soone eens foude lijden om ons van defen Vloek , te verlofl‘en. Gelijk Petrus

fulks ook niet heel fchemeragtig toefiemd ‚ als hy legd; datjefus felve onЕе

son*A
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Sonden in lijn eigen Lichaam gedragen heeft , Op ofAan het Hout , I Petri.

2: 24.. Befiet verder d’uitvoering der joodfche Dood-Pirat', die door het Stee

nigen gefchiede , in onfe af-beelding ter ílinker hand 5 en aanmerkt dat

A, Vertoond den Misdadiger op een hoogte de; in de Heilige Schrift, De Hamldergant

fiaande. [dwf/515;: genoemd , Deur. 1 : 7.

B. De Getuige die hem door een Slagin de F. Eenige vande Regters,die ‘uitvoering der

Lendenen, doet neder tuimelen. i [tratte met haare tegenwoordigheid Wetti

C. Twee andere Getuigen, die een fwnaren gen.

Steen o tillen, om de gevallen Lijder te G. Den Dootl-gelteenigden naderhandaan een

pletten ar hy fierfr. Boom of Vloek-hout Opgehangcn tot aan

D. Den neergellorten Misdadiger onder de der Sonnen ondergang, V01gens de Wet ‚

Sreenen alreede gedrukt envoorts ter Dood Deut. 21. vers 22,23.

Gelleenigd wordende. __

Е. 't Gemeene Volk , Kijkers ofjoodfe Bur

gers , met Steenen op den Sterveling werpen

H. Den Opgehangenen afgenomen zijnde ,

word re gelijk met her Vloek-hout en Stee

. nen ‚overlìulpr en Begraaven.

En dit was de wettige maniere van Steenigen by deJoden gebruikelijk , ge

lijk fy ons felfs leeren. Waar toe ons mede de Hiltorie van den H. Stephanus,

Aátor. 7: 5 8. eenige geloofbaarheid fchijnd ter verfchaffen: als waar in wy

niet duil’rerlijk lien, dat de boofe joden in hare mishandeling egter noch veele

plegrigheden van defe Wet , en de maniere die wy tot hier toe hebben afge

ícherlt 5 waargenomen hebben: want eerí‘r , fy leiden Stephanus de Stadt uit ,

volgens Levit. 24.: 14.. daar geleid word 5 Br‘engd den Vloeker ult tot buiten het

[ждете/1 alle die hetgehoord [дебит/диви de handen op hoofdleggen. Daar

na [al hem degeheele vergadering Steemgen. Gelijk medeNaboth op dufdani

gen wij fe buiten de Stadt Gelleenigd is, 1 Kon. 2 1: 13. Daar-.en-boven foo

hebben ook de Getuigen die Stephanus voor den Regter befchuldigd hadden,

defe Dood-{traf felfs uitgevoerd 5 als uit de gemelde plaatfe blijkt; dat wy

lien , dat alleen de Getuigen haare Opper-kleederen af—leggen , om deí‘e

Steeniging uit-te—voeren 5 dewijldefe volgens de Wet , Deut. 1 7: 7. eerlì

moeiten beginnen. Invoegen de Schilders feet ver van de waarheid afwijken ,

wanneer fy defe Hiilorie dikmaal foodanig verbeelden 5 als ofdie onder een

radeloofe—oploop , en by wijfe van Doodílag , ofte wel door een werp-Gevegt

gefehied waare: even gelijk aan Paulus te lconien van dejoden gefchiede;

en nochtans haare hand ontquam 5 alhoewel fy hem voor dood na buiten

fleepren , Aátor. 14.: 19. en 2 Cor. 1 1: 25. Waartoe men ook de Getuigenis

van den (elven Apoltel mag te raade nemen , die Actor. 2 2: 20. fegd : dat

_hy de Kleederen bewaarde der gener die Stephanum dooden. ’t Gene geen—

finds op eenig verhaal van Verwerringe , noch Moordadige Geweld- ple

ging, of Straat—{chenderie ‚ of ‚in geval daarwe foo even van fpraaken 5 maar

leer wel op de uitvoering van een beltemd Vonnis fchijnd te pallen : alhoewel

het tegendeel egter vele behaagd , op datfe het Wettig Hals-geregt derjo

den te defer tijd , vernietigden. Daar was ook noch een maniere van Dooden

te Steemgen by de joden gemeen 5 namelijk die gefchiede , foo wanneer eenen

die \Vetrig uit de Synagoge geworpen was , in de dagen van fijn affon

deringe , fonder Bekeeringe ftierf5 als wanneermen eenige Steenen uit bevel

van den Regter , op des Overledens Dood-Baar wierp, tot bewijs dat hy

waardig was Gefieenigd te worden; hier flegts als in ’t verfchiet in onfe

Printverbeelding aangewefen: alhoewel fornmige defe Straf, alleen door ’t

werpen van een eenigen Steen willen uitgevoerd hebben. En wierd over

een foodanig Gellorvenen , geheel geene Rouw noch plegtige Beweeninge

noch Gepijp aangeregt5 maar fonder groot gevolg of Lijk-{tacie wierd hy ,

vry flegter dan de gemeeníte Begraavmg der Dooden , ten Graave geí’ropt.

Hier even te vooren hebben wy uit Deuter. 2 I. waarfchijnelijk befloten ,

dat de Gefieenigde doorgaans aan een 1\ílloek—hout opgehangen wierden

L doc

Stephanus

cenigñnds

na dell: wij—

Гс Geflec

nigd.

Siet ook

d'Opleg

gingen dei:

anden

doot de

Getuigen

in onfe

Printver

beelding ,

by de Letter

V. vertoond

Stephanus

is met

Moordadig

noch in een

Oproer Ge

llecnigd.

Maniere

van Doo

den te

Stcenigen.

Siet het

Tafeteel

ontrent het

midden by

de Merk

letter I.
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De Сете

nigde zijn

niet altijd

opgcha n

gen.

Èlijken

voor en пс

gen.

Hetqug

hangen is

ook by de

Hebreen

bekend Р,“

wcelì.

Tweeder

lei Dood

fira fdc:

Verbran

dinge.

doch wy vernemen uit jofua 7: 25. dat fulks van ouds niet foo algemeen waar

genomen is. ‘Want Achan met de fijne Gelleenigd zijnde, wierd verbrand;

en de afl‘che onder een opgeworpen Steen-hoop beílulpt. Doch aan den

Koning AI, fchijndjofua de Wet, aangaande het afnemen van den Opgehan‘

genen voor den Avond , t’eenemaal in agt—genomen te hebben ;í`1et kap. 8: 2 .

met kap. 10: 26, 2 7. vergeleken. Maar om valt te feggen , dat hy eeri’c dood

Gelleenigd en doe aan het Hout opgehangen is; ínlks meenen wy dat {waar

te bewijíen fou zijn: nadien het veel eer lehijnd dat hy levend aan een GalgО

gehangen, en door een W'org-Strop of anders, om-gekomen is. Gelijk de

~’Гext-woorden ook klaar genoeg fouden fehijnen , om í'ulks te befluiten ‚ alfl‘er

gefeid word: Den Koning „А; hing h)’ aan een Hout tot aan den 111207111

jtond.‘ en ontrent den_0nde1'gnng dei' Ò’annegeboodj‘ofua, datmenfijn doo—

de Lichaam van het Hout ajnarne , en fy wierpen ’t aan de 527142:- 00r

и, Óe. Ten waare dat de plaatfe kap. 10. vers 26. ’t felve niet eeniglinds

en fcheen te leur te l’tellen. Want de Vijf Koningen der Canaaniten , die

Jofua in een Spelonke had doen beknellen, fchijnen eerllelijk uit fijn bevel

Gedood, en daar na Opgehangen te zijn; want aldus leefimen daar: En—

de yofiia floegfe daar na ‚ (namelĳk na datfe uitgebragt , en van de Krijgs

Overllen den nekke ingetrapt waaren, vers 24..) ende Doodifi en hing/e

aan Houten: en hingen aan de Houten tot aan den щит, еж.

Doch lommige agten , dat dit geval van het voorigc verfehild; en darmen

’t een uit het ander niet verklaaren kan; dewijl daar meer blijken zijn , die,

alhoewel met eenige bedeeml’cering, de gewoone maniere der hedendaagfc

Galg-hanging, by de Oude en onder die ook by dejoden aanwij fen. Daar toe

men meend dat het Haugen van Pharaos Bakker , Genefis 4.0: 2 2. en de Af o—

den-dienaars die fig aan Baal—Peer koppelden, Nurn. 2 5: 4.. en diergelijke ,ee

nig waarfehijnelijk bewijs toebrengen konnen. Immers l‘chijnd het Worgen

door een Strop , den Hebreen , en de Volken onder welkfe gewoond hebben

en Dienfl-baar geweefi zijn, oud en al lang bekend geweefi te zijn: want behal—

ven hare Dood-firaf , die fy door foodanigen Worging deden ‚ alswe hier vol—

gens derjoden wijfe , in onfe Printverbeelding by de Letter N. vertoonen ,

foo verhing Achitophel fig felven ongetwijffeld ook op foodanigen wijfe ,

2 Sam. 1 7: 23. еп]и‹1а$ , Matth. 27: 5. Siet verder van het Hangen , 2 Sam.

2 1: 9. daar feven Perfoonen van Sauls geflagte , van de Gibeoniten Gehangen

’ worden; als mede, Ezra 6: 1 1 . daar de Chaldeefche Uitbreider voor Орде/зап.

gen ‚. leeft Uitgedelgd worden: en Klaagl.5: 1 2. en voornamelijk in het Boek

Eílher ‚ kap. 2: 23. en kap. 5: 14.. daar van een Galge ofHout voor Mor

dechai gefprooken word , Vijftig Ellen hoog , aan welke Haman Gehangen

is , kap. 7: I o. Gelijk ook aan het negende kapittel van het Ophangen fijner

tien boonen gewag gemaakt werd ‚ vers 13, I4.. Doch met dit onderfcheid 3

datfe te vooren Dood-geflagen , en doe Opgehangen zijn: als duidelijk c—

noeg op vers 10. aangeteekend werd: om ons te doen gedenken, datmen

(00 wel levende als doode , dat is op beide wijlen , Opgehangen heeft. Ge

lijkwe mede van fommige aangeteekend vinden ‚ dat het Worg-hangen ,

na de hedendaagfche mamere , l‘ederd het affchaffen der wreede Kruis—maf,

door Konfiantijn de Groot, onder de Romeinen feer gemeen geworden is.

De Dood-flraf die onder dejoden door Verbrandinge gefehiede , moet

men tweefinds aanmerken: d’een die gefchiede door Hout en Takke—bof—

fen aan-te—lteken , noemdenfe , De Verbranding de: Lichaam: ,' de andere ,

welke uitgevoerd wierd met Ziedendheet Loot door de Mond in de Keel

te gieten, was de Verbranding der Ziele genoemd 5 als het welk tot des

Misdadigers lngewand nederdaalende , de Dood noodfaakelijk te weege

bragt 5
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bragt; maar geenfinds het Lichaam uiterlijk befchadigde. En gelijkmen

van defe maniere wel шеей Ьу dejoodfche Schrijvers gewag gemaakt vind;

foo fchijnenwe verpligt te worden , om te gelooven , dat defe wijfe ook

шеей опдег hen in fwang gegaan heeft. Waar van wy ook een Vertoog—

fchetsje in onfe Printverbeelding by de Merk’letteren K. L. aangewefen

йсп. Mofes de Kotfi, heeft egter de Misdadigers , die gemeenlijk tot de Warm

Verbranding des Lichaams verwefen wierden , aldus opgeteld: I. De Prie‘ :En

fiets Dochters die Hoereerden. 1 I. Die fijn eigen Dochter Befliep. 1 1 1. of- де Dood

te fijn Dochters Dochter. Ten 1v. offijn Soons Dochter. Ten v. offijn Wijfs

Dochter. Ten v 1. ofhaar Soons Dochter. v r 1 . of haare Dochters Dochter. dinge _

v1_11. ofte fijn Schoon—Moeder. 1x. ofte de Moeder fijner Schoon—Moe- ¿mi?

der. En ten х. die by de Moeder van fijn Schoon-Vader lag. Van de uit“ ‘

voering defer firaffe door het Geregte , vindmen onfes wetens geene klaare

voorbeelden in de Heilige Boeken: alleen fietmen Genefis 38: 24... datfe den

Hebreen waarlijk is bekend geweeflî: want op dien grondflag fcheen het

Vonnis van Juda te {leunen , als hem geboodfchapt wierd ì Datjzjne Dochter 

Swmger или 'van Hoererie ,‘ dat hy feide : Brengdfe her-voor для]? Verbrand

worde. Godt fchijnd ook felfs defe foort van тат: , nu en dan onmidde- Знай!“

lijk over hoog-gaande Misdaden geoefend te hebben , als te fien is in Na- (XÊ‘ÏÎÌI;

dab en Abihu , Num. 3: 4.. Levit. Io: I ‚ 2, welke door het Vuur verflonden бойня:—

zijn: fiet’er ook noch voorbeelden van, Num. I 1: 2, 3. en kap. 16: 35. En ‘Hand’

hoe Jofua den Geí’teenigden Achan met de fijne Verbrand heeft , hebben

we boven uit kap. 7: 25. aangewefen. Gelijk ook de Koning Jofias de ge

beenten der Afgodendienaars te Bethel , en door geheel Samaria , uit de Graa

ven deed ophaalen; en de Prieflzers die de Hoogten dienden , deed Slag

ten , en te faamen op de Altaren der Afgoden liet Verbranden, 2 Kon. 2.3: 16.

Van de Misdadigers die by de Joden tot de Onthoofding veroordeeld onthoof

wierden , vindmen feer weinig by ‚hun aanteekend. Mofes de Kotfi teld а

ook maar twee foorten van misdaden op ‚ die ymand aan defe flraf fchnldig ’

maakten 5 namelijk een gewilTe Doodflag; En ten tweeden, een die fi

tot eenige Afgoderie uit fijn Stadt hadde laaten verlokken. Gelijk ook de

uitvoeringe van die firaf niets van de hedendaagfe Onthoofding met den

Swaarde , en fchijnd verfcheeld te hebben : Hier in ons Print—Tafereel by де

Letter M. genoegfaam aangewefen. En is Johannes de Dooper buiten alle

twijffel op dufdanigen wijfe in de Gevangenis, uit laß: van Herodes , op

dat hy fijn roekeloofen Eed voldeed, Ònthalí’t, Matth. 14.: Io. Marc. 6.

vers 27. En alhoewel defe daad heimelijk en niet in ’t openbaar op een

gewoone Geregt-plaats of Straf-Tooneel gefchiede; egter word ons in die

gefchiedenis genoegfaam gedood—verfd , dat ook d’Onthoofding door het

b‘waard by den Joden bekend is gewceft; dewijl d’Euan elii’ten daar van

{preken als van een doe bekende wijfe van Dooden. Wy (eggen met den

Swaarde, en niet metde Bijl, (die ookby de Romeinen in gebruik , en felfs

het figtbaar Teeken van ’t Hals—Geregt by hun was д) om dat ons de woor—

den van den Saligmaaker daar toe fchijnen aanleiding te geven, foo wan- In alle do

neer hy aangaande het Dood-flaan fegd; Alle die het Swaard nemenvan щите“

gaan met het Sca/aard, Matth. 26: 52. Namelijk door het Swaard van de

Juflitie en hooge Magten die het Swaard niet te vergeefs en draagen ;maar „fn „n

ontfangen hebben tot Straffe der Boos-doenders, Rom. 13:4.. Invoegen de 5mg”

Saligmaaker foo fprekende ‚ buiten alle twijffel gefien heeft op de Wet _‚ Ge- же“, ‚

nefis 9: 6. Wie Menfchen Bloed Vergiet, dien: Bloedfal door den Menfihe gefrfokw»

Vergoten worden. Alle welke woorden mogelijk veel eigentlijker en netterop

de Uur-hoofding of firaffe met den Swaarde , dan op eenige andere Dood

Llll 2 ftraffe
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ílrafl‘e С het zy door Steeniging , Hanging, Branding, Worging of an..

ders onder de _joden gebruikelijk,) konnen gepafl: worden: Als komende

ook feer wel met de Wet van Gelijke Vergelding over-een. En moetmen

over het Dood-{laan hier ter plaatfe niet vergeten aan-te-merken, dat ful

ke Neerlagen alleen {traf-baar onder de Joden waaren , die met een Ver..

heven Hand, dat is met Moetwil en niet Onvoorfiens , en na den menfch,

by Toeval gedaan waaren. Tegens welke Godt daarom ook in fijne Wet

geforgd had -, gelijk te fien is in het beitel der Vry-íteden tot. welken den On

noofelen Bloedvergieter henen vlieden moeít , Deut. 4.: 4.1-4.3. Jofua 20.

vers 8, 9. Waar toe de Regters felfs gehouden waaren , goede en welge—

baande wegen te bereiden om’er gemakkelijk henen te komen , Deut. 19: 3.

Gelijk mede Exod. 22: 2. belaít word, dat die eenen Diefin het doorgra.

ven flaat dat hy {lerft , dat het den fulken voor geen Bloed-fehuld en {al aan

gerekend worden. Namelijk wanneer fulks in den donkeren Nagt gefchie

de: doch de Sonne opgegaan zijnde, wierd het voor een Doodílag opgeno—

men: als uit het volgende vers blijkt. De D_ienaars en Uitvoerders van de

Hals—Geregten waaren gemeenlijk ook met dufdanigen geweer gewapend 5

gelijk dat klaar genoeg te lien is , Matth. 26: 55. G] гуд uitgegaan ‚al: tegen

eenen .Moordenaar , met Swaarden т Stok/een om m] te Vangen. Even gelijk

te vooren vers 4. 7. van de Dienltknegten ‚dieJudas en de Schaare verfelden,

verhaald was: liet ook Aûor. 16: 27. Soo werd’er ook geleid van de K0

ning Herodes, namelijk Agrippa, die een Soon was van Aril’tobulus,dc

Soon van Herodes de Groote; dat hy Jakobus de Broeder van Johannes

met den Swaarde doode, Actor. 12: 2. Dele Swaarden fchijnen ook twee

mondig , dat is aan weer-zijden Scherp geweeít te zijn 5 als niet geheel

ongerijmd afgeleid werd , van de fpreek—wijfe die den Apoficl gebruikt,

Hebt. 4.; 1 2. 1n welken Briefook gewaagd word van veel Geloovige die door

het Swaard ter Dood gebragt zijn, kap. 11: 37. Gelijk dat waarfchijnelijk

gefchied is ten tijde van ManaíTe, 2 Kon. 21: 16. en andere Tyrannen.

Tot de firaf der Worging tellen de Joden alleen Sesderlei misdaden die

7mand onder hen daar aan plagte fchuldig te konnen maaken. Namelijk 1.

een die fijn Vader ofte Moeder íloeg. 1 1. Die een Ziele {tal uit Ifi'ael. 111.

Een Oudlten die de Vergadering of Con/ĳlorie, opentlijk tegenfprak. 1v.

Een Valfch Propheet, en die in den naam-van een Afgod Propheteerde. v.

Die by een anders Vrouw lag. En ten laatílen; een die de Dochter van een

Prieller door Beílaping te fchande bragt. Waar van de uitvoeringe der

firafl'e , dufdanig toeging; den verwefen Misdadiger wierd buiten de Stadt

geleid 5 in manieren alswe in onfe Printverbeelding ontrent de Letter O.

aangewefen fien : ter Geregts-plaatfe gekomen zijnde, wierd hy in tegenwoor

digheid van eenige Regters en Getuigen , tot aan de Lenden in een Vuilnis

hoop of drekkige Aard-grond , bedolven : en hem daar op een langen l‘mallen

Doek, dubbel om den Hals geworpen zijnde, wierd die van twee flerke

Mannen, na de wijfe welkmen noch by de Turken en andere Ooíterlche

Volken in gebruik heeft, Strangeleeren genoemd, ginds en herrewaards

toegehaald , tot den Lijder dood was: en ’t leven alíoo uitgeblufl zijnde,

wierd lly ter felver plaatfe, beneífens den Worg-doek begraaven. Befiet

de flands-gelegentheid daar van nader in onfe Vertoog-fehets by de Letter

N. aangewefen. In de welke wy , (behalven dejoodfche Geeíl‘elmg die niet

onder de Dood—firaiïen behoord ‚) ook noch eenige byfondere harde Dood—

llraifen , van andere Volken ontleend , vertoond Исп, diewe flegts met

een woord verklaaren willen; om datmenfe alleen als—Uitheemfche Dood

ftrafl‘en, in de Heilige Boeken gedagt vind, en alleen van de Tyrannen ,

Mat1.4:21.
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en‘fomtjids over de V erbanne Volken‚ofandere toevallen onder de oden e

oefi’end zijn: dog die alswe feidcn, meclt van andere Volken,namelijk de Grie

ken en Romeinen , en waarfchijnelijk ook van de oude Heidenfche Volken in

Canaan, ontleend zijn : en derhalven geenfinds voor eige Geregt-fpraakelij ke

Dood-[trafen der Hebreen of loden, moeten gehouden worden 5 í‘choon ook

veele onder hen in verfcheide Vervolgingen , door die wij fe omgekomen zijn.

Gelijkwe daar van voorbeelden opgehaald vinden , Hebr. I I ’. Waar van het

Doorzagen ; met de Wilde Beeí’ten te vegten ; ’t Verdrinken з de Leden uit

rekken en met Kluppels dood—Haan , en diergelíj ke , wel de voornaamíle zijn.

Tot welkmen noch meenigte andere ombrengingen en wreed-aardige Pij‘

nigingen , die de Chriltenen naderhand onder de Heidenfe Vervolgingen ge

leden hebben, toevoegen kan: die wy ook als Overblijffelen van Chrií’ti

fmaadheid, op’t einde van dit Boek, niet vergeten fullen te gedenken. 2 Sam. _

12: 31. word verhaald ,‘ dat David veel van de verwonne Ammoniten , die

in de Hoofd-fiadt Rabba waaren, uitvoerde, en onder de Zage leide; dat
lsvgelijk I Kron. zo: 3. gelefen word , Iller Zagen Door-zaagde. Die fulks

Waarfchijnelijk gedaan heeft, na hare eige gewoone wreed-aardige íh‘affen, te

vooren als geflagen Vyanden van Ifrael , aan het Volk Gods geoefend. Het

Doorzagen is ook by de Romeinen in gebruik geweei’t , als Suetonius in ’t

Leven van Caligula aanteekend. Als ook by iommige Tyrannen onderde

Hebreen ; wantmen agt dat ManaíTes den Propheet Efaias op dufdanigen wij

fe omgebragt heeft 5 gelijk Tertullianus en andere getuigen. En dat den

Apoítel daar op fiet Hebr. I 1: 37. als hy fegd д 3} zĳn inßnkken Gezaag’d,

word van veele geoordeeld. Somtijds Zaagdenfe van ’t Hoofd nederwaards; Doorugen

fomtijds van tuíl’chen de Beenen beginnende, de Liehaamen met de Voe- ага?“

ten opwaards gehangen hebbende: ook wel te midden dwars door , ofte al‘ ’

leen de Armen en Voeten af 5 gelij kwe hier na breeder fullen aanwijfen. Befiet

een voorbeeld van dufdanigen ombrenging in ons Tafereel der Joodfche‘

Prraífen , omtrent de Letter P. Daarwy dan ook de oude maniere van Pijne

lijke Uit-rekking , die op een Houte Paard, ofte door middel van een

Kaap-Pfand, of Wind-balpel gefchiede, ontrent de Merk-letteren (Len

R. aangewefen fien. En wierden dufdanige uitgerekte Lichaamen als dan

met Kluppels als met Trommel-{lokken ‚ dood geflagen : waar vandaan die

firaffe ook , Timpanifmm by d’Oude genoemd fehijnd : gelijk fommige Uit

leggers over Hebr. 1 1: 35 . aanmerken. Ook_meendmen, dat den wreeden An

trochus Epiphanes , 2 Mach. 6: 18, go. den fiandvaltigen Eleazarus, door

dufdanigen Pijniging omgebragt heeft. De Verdrinking heeft van ouds by Зайди

veele Volken in fwang gegaan , en wierd op verfcheide wijfen uitgevoerd. 533535;

Uit Atheneus verneemdmen dat de Grieken in dit geval, de Misdadigers

in Lood wonden, en in Zee wierpen. De Romeinen naaiden een Vader

moorder ‚te gelijk meteen Slang , en een Haan , en een Aap ‚ in een Lederen

Sak ‚en wierpen hem met dat gefelfchap in ’t Water. Doch de Hebreen fegd

men , dat fulks met eenen Meulen-íteen gedaan hebben. Waar op de Sali ma‘

ker fchijnd te fien , Matth. 18: 6. als hy feid: Soa wie ушат! ‘van defs’ klei— ¿wim

ne, die in m] geloaven ‚ ergerd, het waere hem natter dat eenen Meulen- [nm ат

fleen aanfijnen Hal: gehangen , en dat by veĳanken waere in de diepte der

Zee. Doch genoeg yan de joodfche Lijf- flraffen die de Dood aanbra - «lf-Mm.

ten; daar гей noch yts te feggen van haare Straífen die niet doodelij k en waren. 1‘"/"“"’

De niet doodelijke Strafen onder dit Volk konnen bequaamelijk in Vier рюши

{oorten onderfcheiden worden : namelijk de Gevangen- zetting; de We- flîîflân‘gic

derge’ving ,‘ de Vergeldz'ng of сад/е voor Gelĳk; (als ofmen leide; Ooge

от Ooge, Tand ‘voor Tand, ёж.) Еп ten laatl’cen , de Geeflèling. By
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Саши de Romeinen was tweederlei wijfe van Geefl‘elen , namelijk door Roeden ,

hocdwig en dan door Sweepen of Ledere Riemen ; gelijkwe in het volgende Hoofd‘

Effi-enge'. fiuk nader fullen befien: doch de laatí’re maniere die de fwaaríle van bei

bruik- de gehouden word, fchijnd alleen by de joden in gebruik geweell te zijn.

Deuteronomium 25: vers z, 3. werd aan Ifrael, aangaande de wijfe van

Slaan of GceíTelen , defe Wet gegeven: Ende hetfal gefe/oieden indien een

Onregt‘vaardige Slagen fverdiend heeft; dat den Regter loemfal doen neder

‘vollen en hem doenflaan in tegenwoordigheid, na dat het voorfijn On—

geregtigheid genoeg fol zyn in getale. Met Veertig Slogenfal la] hem doen

finan; IJ] en‘jìzlder niet toedoen , op dat niet mijjehienjoo by ’voort-‘voere

loem door boven niet flagen te doen finan, nwe Broeder dan ‘voor uwe Oo.

gen ‚ ‘veragtelĳk gehouden worde. In welke Wet een bepaald Getal van Па—

gen geboden word , boven ’t welk den Regter niet gaan en mogt: doch

foo nochtans, dat hy na eifch van faaken , of hoegrootheid dermisdaad ,

de Slagen in getal wel verminderen mogt: want fulks en befluiten deJood“

fche Meeí‘ters niet qualijk uit de woorden der Wet 3 Na dat het 'voorfy'n

Ungeregtzgheídgenoegßzl Invoegen dat Veertigflagen , Ьу hun de hoog.

{te trap van Geefi‘el—ítrafimoefi gehouden worden. Doch dejoden dieinfeer

veele dingen, Heiliger dan de uitgedrukte Wet hebben willen fchijnen,

(alswe elders van hunne bepaalingen ontrent het aanvangen van den Sab»

bath 3 het Eten of Drinken met de Heidenen ; en weg-weeren van den

Suurdeeg voor het Paafch-feefi ; en het Eten van Swijnen Vleefch, Sec.

Hoeclanig hebben aangewefeng) hebben ook de Slagen defer Geefl‘el-tugt, uit ceno
T

S: ver—Godsdienflige viefigheid, van Veertig op Aegen-en-dertzggebragmop

Бегай datfe felfs in de hoogí’re firafl‘e , het geboden getal van Veertig , met en fou

w‘°’d- den te buiten gaan. Gelijk fulks ook duidelijk genoe afgenomen word

uit de woorden van Paulus, als hy fegd : Van de _70 en hebbe ik Veertig

спас:- flogen min een ‚отстал! ontfangen _, 2 Cor. I 1: 24.. Daarwe dan in ’t vervol

(тёще! des Apofiels reden, ook het onderfcheid van ’t Geeffelen onder de Heide—

с nen fchijnen aangeteekend te vinden , wanneer hy vers 2 5 . fegd: Driemaal

Зажги: ben ik met Roeden Gegeefleld gewee/i, ón. Want dat defe ílraf—lijdingen bo

с ' ven de vijfeerilze reilen onder deJoden geleden ‚ moeten geteld worden; fulks

dunkt ons uit de woorden des Apofiels klaar genoeg onderfcheiden te kon

ncn worden. En gelijk de GeeiTel-fweepen gemeenlijk uit drie Riemen of

Banden befionden ; foo meenen fommige _]oodfche Uitleggers, dat het

Нос het getal der flagen niet gerekend wierd na de veelheid der Slag-poofen ; maar

ämldçf а naar het getal der Geefl‘el-riemen, met welk yder flag gedaan wierd: in

IÄÊÄËCL‘L с welk den Misdadiger in yder klop , noodfaakelijk drie flagen ontfing: en

ËÜËT‘I- by gevolg in de hoogl’re Kaflijding , in Dertien kloppen ‚ Veertigflogen min

een _, dat is Negen—en—dertig. Doch andere meenen , datmen\vaarlchijnelijk

’t getal der flagen eenvoudig na de poofen opnemen, en geenfinds na het Drie—

ral der Sweep-riemen tellen moet. Gelijk het ook na dejoodfche Fabelen

Нос en fweemd , wanneer in haaren Talmud geleerd word ; dat defe Sweepen van

набат" tweederhande Lèer gemaakt waaren 5 namelijk een van een Stiers-I—Iuid 5

щепы- d’andere twee van een Ezels-Huid : doch Drufius heeft uit andere van

Èäfiî‘v'vï' haare Schrijvers aangeteekend , dat eenige willen datfe alle drie van een

ren. Kalfs-vel gemaakt waaren : datwe haar felfs nader laaten onderfoeken.

Doch dat de Saligmaakerjefus dit Volk met een Geefl‘el van Touw—fnoeren

uit den Voorhof des Tempels gefwiepr heeft , kanmen uit de Euangelifche

Hifiorie vernemen, Joh. 2: 15. In íwaare misdaden wierden om de Pijn

te vermeerderen, te mets eenige Loode Bollekens , ook wel Kooten (Fla—

gra тащит genoemd) en (ее: fcherpe Doornen ofAngels daar in , aan ’t

uit.
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uitterPte einde van de Riemen geknoopt 5 van fommige’t onregt voor Seor- Ьоодс

ртеиеп genomen , waar van geleid word , I Kon. I 2: 1 1. (jl/[yn Vader heeft

uw met Geeflelen Geka/iĳd, maarмм uw met Seoîpioenen líaflgjden. Dat псп. ’

dufdanige Sweepen met Loode Bollekens , by de Romeinen gebruikt zijn ,

dat fullenwe hier na onder de Heidenfche Martel-Tuigen ontwaar worden:

doch aangaande de Scorpioenen daar hier van gewag gemaakt word, mee— Шивы“.

nen wy ‚dat het dunne Riet-honte Staaven offwakke Knien waaren , die met

Yferc Doornen op de wijfe van een Roofe-Boom of Egelantier—{lamme , aan nen тын.

alle zijden befet waaren: waar van wy hier na d’afbeelding net genoeg ver

toonen fullen. En alhoewel uit alle de omí’tandigheden der aangehaalde

Wet , en de getuigeniíTen derJoden openbaar is , dat de Geefl‘el-firafi‘en niet

buiten de Steden ot‘op de Straaten voor het Volk , even als de Dood-firafi‘en ,

maar binnen in het Regt—huis geoefend wierden; (gelijkjefus daarom ook

fegd 5 In haare Synagogenfitllen [y uw Geel/elm, Matth. 10: 17.) nochtans

vereifchte de fchikking onfer Vertoochhets ‚ dat wy de maniere daar van , in

de open-lugt, ontrent de Merk-letter S. hebben afgebeeld. Waar van de

uitvoering aldus gefchiede: den Misdadiger wierd met bei de handenaan

een Paal of Steen valt-gebonden , by de Hebreen Gnammud genoemd :

hebbende by-na de geflalte van een Aanbeeld of Voet-[tuk eener Kolom 5 (neming

en ontrent de hoogte van anderhalf El ofderde-half voet boven d’Aarde zin— ЬОЁЬУ d?

voegen hy daar ontrent als voorwaards—over Nedergebogen lag , om de llagen даёшь

ор lijnen Rugge te ontfangen 5 volgens ’t gene in de Wet belaít word:

Den Regter ja! hem doen Neder’vallen, Deur. 25: 2. De Kleederen waaren

hem van het Boven-lijf tot aan de Heupen neerwaards getrokken: ’t geen

volgens de Talmudifien gefchiede , door wijfe van affnijden; ofte wel door

een fiukfe affeheuringe; gelijkwe eenigfinds fchemeragtig in ’t voorbeeld

van Paulus beveiligd lien , Aetor. 16: 22. De Hoofdmannen Paulus en Si

la: de Kleederen ajgefeheurd hebbende, be’valenfe te семги. ’t Gene bui—

ten twijfl’el naar de Komeinfche wijle {al gefchied zijn. Ву de Joden ge.

fchiede de Geefl‘eling , altijd in tegenwoordigheid van den Opperí’te Regter,

die met noch twee andere Leden van dejullitie-Kamer verleid was: want

‘ alfoo beveeld ook de Wet, Deut. 25: 2. Den Regterjal hem doen Slaan in

fijne tegenwoordigheid. Ofals in ’t Hebreeuwfehfiaat; Voor/ijn aangeflgte.

En gelchiede dit voornamelijk , op dat de Geregts-dienaar de ílagen met ee

nige gclijkmatigheid van getal en í’trengheid, na de hoegrootheid der mis

daad fou‘ reguleeren. Geduurende defe firaf, wierd van de Opperíte Reg

ter, uit Deut. 28. vers 58, 5 9. voorgelefen ofte van buiten verhaald: 1n—

dien gy niet en fult waarnemen te doen alle de woorden dej/¿rWet, ёж. jòo

ful de Heere uwe plagen wonderlĳk maaken, (ж. Voorts was de bedienin—

ge des tweeden Regters , de Slagen te tellen; en van den derden ‚ dat hy

den Straf—doender bevel gaf om te flaan. Het Slaan ten einde zijnde , be

floot den Opper’Regter de firaf met de woorden uit den 78.Pfalm vers 38.

Doch h_y Barmhertzg zĳnde , ‘verfiìende de Ongeregtigheid , ende en ’uerdorf

[ё niet, де. H] dagte dat [у ’vleefeh waaren: een Wind die benengaat en

niet weder en keerd , Фе. En dit was het Geeílelen by dejoden. Maar aan

gaande de voornoemde Straf der Gevangen—zetting , die voornamelijkin’t smid“

befluiten aan Boejen, ’t zetten aan een Kaak ofBlok, ofin Kettingen en Yfere Стат—

Arm-banden of diergelij ke beí’tonden; daar over is niet byfonclers onder de mm"

Zeden der Joden aan-te—merken 5 0m datfe weinig ofniet van de hedendaa fe

en í‘chijnen te verfchillen: alleen fchijnd Th. Goodwin in шали te trekken,

of de Kerker-bewaarders onder de Hebreen , die eenen Gevangenen onder

vhaar opfigt aanbevoolen was, lieten ontfnappen , niet fchuldig en wierden

aan
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aan defelve Шаг, die den ontkomenen anders verdiend had? ’t geen fommige

waarfchijnelijk meenen af- te-nemen uit 1 Kon. 20: 39. Bewaard de en

Man, indien h)’ вещим: Gemz‘fl word, faofal uwe Ziele, z'n de planîfir

WMC fĳner Ztele zĳn. ‚Doch den felven Autheur meend niet, dat de Libera Cu—

K‘rkcr-bc— роди, die de Geleerde Drufius by de Romeinen gebruikelijk ша , onder

32:21:“ de Hebreen bekend geweeft zijn. Anders fchijnd het dat in dufdanige geval

' len , foo wel den Bewaarder als den Gevangen geboeid of vail-gebonden

wierd; doch den eerflen alleen aan fijn fiínker , den Gevangen aan fijn reg

ter-arm; waar door den regter-arm als den fierkí’cen , aan den Bewaarder

eenigfinds te gelijk met hem fcheen vry te blijven i dewijl hy fig felvem

vrywillig en alleen om den anderen te fekerder te bewaaren, doch niet uit ílraf

weide fe, met defelve Keten bond. De firafvan W’edergew’ng, wierd by dejo

[willig den geoefl’end , wanneer ymand fijn Naaften yts Untvreemd , Ontí’colcn,

me, Ёу’Нс ofte hem het fijne door eenige Verongelijking onthouden had, volgens Exod._

Ход" was' kap. 22. Daar de Wet van Dief-Stal;l de Schade die ymands Всей in ee

nes anderens Land doet; als mede de Schade die door ’t Vuur komd; en ’

de Schade die aan eenig goed komd datmen in bewaaring heeft 3 of dat

over eenig ding komd darmen te leen heeft, Sec. duidelijk genoeg de Ver

goeding-ltraf aanwijft. En wierd defe Vergoeding-firaf driefinds by dejo

зкгапар den geoeífend: de eerile wijfe gefehiede naar—volgens de Vergoeding van

chgocdmg een en ’r felve Ding _, daarin of daar aan de befchadiging gefchied was 5 dat

is, men gaf alleen wederom het regte en eigen Ding, dat door Verongelij

king ymand ontfutfeld was: Ofte men gaf, Soo veel, of Í/001"foo fveel, in

meenigte wederom , wanneer de onregtvaardig verkregen Goederen, Verloo.

ren , Verkogt , ofte elders te foek geraakt waaren. Ofte de Wedergeving ge

fehiede ook , navolgens de mogelijkheid van ymand; dat is na dat ymand had—

de, en dat hy niet magtig was, de geheele fchade te voldoen. Doch de Weder

ge‘ving lvan een en ’tjèlfde Ding,word voornamelijk in de Wet vereifcht: want

by-aldien een ontnomen OíTe of Ezel , of Schaap, levendig by ymand ge

vonden wierd , foo gaf hy ílegts Dobbel wederom, volgens Exod. 22:4..

Maar byaldien ’t geílolen Всей ‚ geflagt of Verkogt was , als dan moefien—

der vijf Runder-Bedien , voor eenen Oife weder gegeven werden : en Vier

Schapen voor een eenig [tuk van ’t kleen Vee: als in ’t eerile vers van ’t felve

kapittel te fien is. En ibo ymand niet genoeg en hadde om de \Vederge

Di=h°ÊG=' ving aldus te doen , die wierd felfs voor fijn Dieverie Verkogt , vers 3. Men

fiole met ’ ’ ’

тадпядтз fegd ook dat deJoden 1n defe foort van Straf, foo naauw toe-{agen} dat loo by

падете: ~ aldien ymand een Huis gebouwd had , met een Balk, of fiuk Timmer—

ffcff'âzîhc hout, ofeenen Steen, die onregtvaardig ofileels-wijfe bekomen was,fy het fel

vcrkogr ve Huis onder de voet gefmeten , en den Eigenaar fijn Hout ofSteen fouden

www' weder gegeven hebben. Van welk doen de Propheet fijn fpreekwijfe fchíjnd

te ontleenen, als hy deJoden haare Ongeregtigheden onder Oogen ílellende,

fegd ‚‘ De Steen шеде Ĳ'Vluur roept , en де Balk uit het Hout antwoord dien ,

Habakuk 2: I I. De Strafdie in defilmfoort beilond , TALIo, ofVergelding

genoemd , dat is, Gelijk voor Gelijk , (in welke {onder verfchooning , volgens

Deut. 1 9.2 1: Gage voor Орде ‚ Tand ‘voor Тnnd ,‘ Hand‘voor Hand ,' Voet voor

Voet , (ж. moeite gegeven worden , Exod. 2 1: 2 3, 24..) word tweefinds aan—

знати gemerkt 5 de eene gefchiede пик: en volgens de uitgedrukte Letter van de

Wet, foodanig 5 dat ymand die eens anders Oog uitgefleken hadde ,met

mi“, verlies van een fijner Uogen , geí’rraft wierd. De andere Straf-wijfe gefchie

de niet door een foort van Gelĳk 'voor Gelĳk ‚' maar door een Prijs: by

voorbeeld van van ymands Ooge ‚ in maniere van een Boete te betaalen.

Gelijk veele Joden over de gefeide Wet, Deut. 19: 2 1. ook verflaan en ver

klaa- ‘
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klaaren 3 dat den Misdoender niet altijd gefiraft behoefd te worden met Bepaling

een gelijke Verminking aan Oog ofHand of Voet; nadien in fommige ge- ждёшь

vallen de Wet ophield , en onmogelijk was defelve na de Letter te vol- vergelding

doen: gelijk wanneer een Blind menfch eenes anderens Ooge uitfloeg , of ‘sîîr‘gäik
eenen Tandeloofen Grimmer ‚ ymand een Tand uit den Bek ltiet. En word l

felfs in de verklaaring van lonathan , door Ooge voor Саде , verfiaan _‚ Dm

Prĳs der Саде ‚ en geenfinds de weder-berooving des befchadigers Ooge felfs.

Hierom leeren ook de joodfche Rabbinen , dat de Misdoenders, in geval

van een Lichamelijke Verminking ‚ verplígt wierden defelve in Vijfderlei

manieren te boeten; namelijk Eerit voor de fchade in ’t verliefen van ’t Lidt f; ‘

toegebragt. п. Voor de fchade in ’t verlies van fijn Hand-werk. 1u. Voor van ус:

des Lijders pijn en droefheid ‚ uit fijne Wonde of Verminking voort geko- of

men. Ten 1v. voor het Meeí’rer—loon van hem te Genefen. En ten laatí’cen mocllcgì.

voor de Vlek of de Mismaaktheid , die na de genefing quam over teblijven: ьш‘ш‘

gelijk Munllerus over Exod. 2 I. uit de JoodÍChe Meeíters breeder aange— en“

weí’en heeft. Uit Aulus Gellius blij kt wel , dat de Romeinen ook dufdanigen

Straf-oefening hebben gehad 3 doch met dit onderfcheid; datfe doorgaans

de keur aan den Misdoender gaven , of hy door een gelijkmatige Geld

boete? ofte dat hy door een en defelfde Verminking aan fijn Lichaam, be

taalen wilde? En dus verre van de Doodelijke en niet Doodelijke Lijf—{haf

fen der Joden. Laat ons’er nu noch yts van de Straf der Uitbanm'nge, of

liever Uitwerping of Affonderz’nge ‚ by aanknoopen.

Het fchijnd dat’er driederlei Trappen van Uz'tbanninge by de Hebreen in van ¿c

gebruik geweefi zijn , waar van wy de Praktijk-Oefening wel alderklaarlt [lililërlmíi‘g

uit de Boeken des Nieuwen Tellaments , ontwaar meenen te worden. Want fing ‚Ё:—

"dat’er in de Wet des Ouden Teí’taments , dikmaal gewag gemaakt werd;

van uit de Vergadering@ Ifraels фетишем te worden, (ж. fulks moetmen

niet eigentlijk voor een Uitbanrzmge nemen; dewijlein Ifiael niemand met

een eigentlijke Uitbanninge gefirat‘t is geworden : gelijkwe aanfionds uit

de dwaalinge van fommige uitleggers deier Wet , fullen aanwijfen. Dus hou- _

den wy dan ‚ dat het Uit-werpen uit de Synagoge, Joh. 9: 22. waarfchijnelijk

eene van defe foorten is geweeíl: 5 die by dej oden NIDDUI genoemdwierd; {Eîîflîn

beteekenende na hun meeninge , alleen een Affinderinge van alle handel of r‘iiîwzrpîng

gemeenfchap met eenig Man of Vrouw; en dat ten minflen foofe feggen,door ìiâjnâm

de tuífening van vier Ellen: als mede van gemeenfaam Eten en Drinken : en rings;

van ’t Huwelijks Bed , en van Scheeren , Wafl‘en , en diergelijke afte houden 3 “О“.

navolgens dat den Regter tot de hoedanigheid der misdaad , betamelijk oor

deelde. Doch het fchijnd uit de {traks aangehaalde plaatfe vanJohannes ‚ dat

dufdanigen Uit’wer’ping voornamelijk fag , op het Uit-fluiten van de Gemeen- при“

fchap des Godsdienlt: gelijk onfe Kant—teekenaars aldaar aanmerken. Van Piiîgjcâiw.

welk Buxtorf uit de Rabbinen leerd ~, dat alhoewel fulken uitwerping, Dertig Î‘Fîflor ¿C

daagen fijn kragt hadde 3 de tijd nochtans op ymands Bekeeringe moeite inge- 313,2?

kort worden: daar-en-boven dat foo eenen Afgefonderden , het vermogen dim“

in‘ regt behield , om de Godsdienfi by te woonen , andere te Onderwijfen , пяте:

of van andere geleerd te worden. Ook kon hy Dienl’rknegten huuren, en pingâ; -

felfs van een ander Gehuurd worden 5 doch alles op voorwaarde van de î
geleide Uitbanninge. Indien hy fig binnen de gefeide tijd niet en bekeer— «ждёт

de 3 foo wierd volgens het believen van den Regter fijn Ша? verfwaard ,

met verdubbeling der tijd 3 en fomtijds tot drie en meervoud uitgerekt ’,ja

ook wel ten ergtlen genomen , tot aan het einde van fijn Leef-tijd gefleld. nig ¿guir

En by—aldien hem onder die tijd Soonen gebooren wierden , foo en wier- (Киша:
den {y niet Befneden: en geheel onbekeerd {tei-vende, ver-eerde men fijn lcngdlwierd _

Mmmm Lijk-_
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Lijk-baar , in plaats van eenige Rouw—Heep ofStacie ‚ met een Steen-wer

ping ; alswe vooren hebben aangetcekend. De tweede foort van Ban , ofUit_’ .

pirám- werping , was Den Satan overgeven , by dejoden Снвквм genoemd. Den

жажде- Аро1’сс1 Paulus gebruikt defe í‘preekwnfe in een weinig anderen zin ‚‘I Cor.

vcnmdm 5: 5. gelijk hy ook doet, 1 Tim. 1:20. als hy fegd ‚ dat hy de Lafieraars,

5mn’ Hjmeneu: en Älexander, den Satan overgegeven heeft .‘ doch tot bekee

ring en behoud van haare Zielen. Waarom veel fraaje Uitleggers , fulks ook

verl’taan , van ymand door den Chril’telij ken Ban uit de Gemeente te werpen,

tot Гу haar Bekeeren. Doch Thomas Godwin is van oordeel ‚ dat het egter in

dien zin niet gebruikt en is , onder dejoden van ’t Oude Tellament; maar dat

men defe Verbanningdaar heel anders toegepaí’t vind , aan Perfoonen en Saa—

Ye‘ä‘ä‘ic ken. Daar het den Perfoonen raakt, geeft het meeí’t een Verbanninge aan

Жёны. Godt door haare dood en Ondergang te kennen , volgens Levit. 27: 29.

ведёшь: Al wat Verbannen is _, dat ‘van den menfche jill Verbannen zĳn , bet/¿ll

www' niet Gelofi worden ,‘ het faljèkerljjk Gedood worden .‘ vergeleken met het

voorgaande vers , daarmen defe Wet door verklaaren moet. En hebben fom

mige Godgeleerde het Oog {eer {шк ор defe plaats gevelligd,welke meenen,

dat Jephta _‚ navolgens dele Wet , fijn Dochter waarlijk opge—Ofi‘erd heeft ,‘

Jud. 11: 39. Welke foort van Verbanninge, men niet wel eigentlijk onder

de Burgerlijke noch Kerkelijke Straf— oefi‘eninge betrekken kan. Indien nu

de Verbanninge ging ontrent Dingen ofSaaken, foo gefchiede het felve ook

aan Godt door deíTelfs Affonderinge ‚als door Belofte geheiligd en afgefchei

den zijnde ‚ van ’t gemeen gebruik. En hier tegen Sondigde Achan , welke

van ’t Verbannene geflolen hadde 3 daar hy ook om Gefieenigd en Verbrand

wierd, volgens jof. 7: п, z5. Men fegd ook, datwanneer dejoden ,duf

ycrba'n- danige Verbanningen tot Ptrafi‘e oefl‘enden , fy gewoon waaren eenige Vloe

шаг; ken uit de Wet Mofis daar by te voegen: als ook datfe onder het verkondi—

geùcrfend. gen of aanleggen van defelve , gewoon waaren , eenige Lampen aan te ße

ken 5 die fy dan op het einde der aanfpraake uit-dompten ; tot beteekenis dat

den verbannen Perfoon , beroofd was van hctligt des Hemels. Verfchillen—

de alfoo niet veel van ’t gene fommige voor een derde foort van Uitban—

Uitban- ninge Rellen; beflaande in fekere Vervloeking, welke in ’r Nieuwe Tella

ningcdoor ment, met een Syrife ofChaldeefche benaaming, MARANATHA genoemd

word, I Cor. 16: zz. welke by-na over-een-l’temd met de vervloeking der

Hebreen CHEREM: waar van boven gerept is. Мышь: beteekend de Hee.

re,’en ATHA , Komd,‘ invoegen MARANATHA foo veel gefeid is, als De

Heere komd. En was defe vloeking , foo eenige meenen , ingelleld van Е

noch, judx vers 14., 16. Anderfinds noemen het de loden SCHAMMATHA ,

waar van men ons tweederlei verklaaring geeft: fommige {eggen , het be

duid even foo veel als MARAN-ATHA , De Heere kar/1d: want SCHEM be

teekend Heere , en ATHA, Komd. Andere {eggen het beduid , Daar is Dood.

”Нит“ Waar van daan het fommige vrymoedig overfetten; Een Verbanninge ter

5"" Dood. Gelijk Bertramus ook meend , dat de maniere van fpreken, 1 oh.

5: 16. Daar ù een Sonde tot der Dood, hier op fiet 3 als of daar gefeid

wierd; Een Sonde die de Verbanninge terDood ‘verdiend. Buxtorfteekend

aan , dat Rabbi Gerfom het opbreken van Brieven, op f’ttafi‘e van alle drie

de foorten van Verbanninge verbied. Numerorum aan het vijfde kapittel ‚

leel’tmen van een Uitbanninge of Affondering buiten het Leger , ja buiten

de drie Legers; gelijk het by de Joden onderfcheiden werd. ’t Welke ge

fchiede om driederlei foorten van Onreinigheid. Doch dewijl fulks geen

firaflïe , maar een Wettige Ceremonie was , die haar Schaduwagtige be—

duiding had; en dat fommige Onreinigheden den menfch onvoorlieus en

[C
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tegen wil en dank overkomen konden , foo en behoorenfe niet tot defefoort

van Uitbanninge, die ymand overeenig’quaadaardig gedrag overquam. Ja

die ook daar geenfinds van ontleend fchijnen д om dat de Verbanningc tot

firaff‘e ‚’waarfchijnelijk een Guder herkomí’c toegefchreven word. Wam men

agt , dat Cain met de eerfie foort of trap van Uitbanning N IDDU I вешай is ;

alhoewel het andere voor een Verbanninge uit fijn Vaderland nemen ,~ hoe—

danig in lírael nooit gefchied Doch de laatfie foort SCHAMMATHAgc

noemd, boudmen door Enochs Infielling ingevoerd te zijn. In welke bei—

de egter , fommige een opmerkelijke Over-een—fiemming meenen ontwaar

te worden: want fy willen dat de Verbanninge NIDDUI , feer wel met Sietdc

de uitlluiting Buiten het Leger God: alleen, kan vergeleken worden: welke Ilìuiifciï.

aan die geoefi’end wierd, die na de Wet Onrein geworden waaren, door ’t aan- mĳn op'

raken van eenen dooden , &c. De Verbanning CHEREM рай ook eenigfindS Num 5: 5;

op de Uitíluiting buiten het Leger God: en het Legerder Leîviten. ’t Gene

defe gebeurde , welke Onrein waaren door een vloejing oftegen’natuurlijke

’ Zaad-fpilling, Num. 5: 2. Levit. 15: r. En ten laatíten mag ook SCHAMMA.

THA vergeleken worden , by de Verbanning buiten alle Drie de Legers;

namelijk Het Leger Gods, het Leger der Le’w’ten _, en het Leger [fi-ads,

En gefchiede het laatlte aan die gene , die door Melaatsheid Onrein waa—

ren ‚ Num. 5: 2. Daar aan het derde vers , niet duif’terlifk van defe Legers

gefproken word, alíTer geboden word: Van den Man tot de Vrouwe toe,

juli дур ‘weg-fenden ‚' tot buiten het Leger fult дуг weg-jenden: op darf]

niet en ŕver.Ontreimgen haare Legeren , z'n welker midden Ik waone. Uit

welke dingen wy dan ook genoegfaam konnen fien 3 dat’er geenerlei flag l

van Sonden, UOCh van Onreinigheden onder de Wet konden begaan wor- УМЫ

den, die ymand fchuldig maakte, om Geregts-wijfe buiten het Land If

raels , Uitgebannen te worden. En hierin hebben fommige uitleggers fchijnen mid Ю, _

te miflen , wanneer fy de woorden van de Straf-dreigende Wet; Die Z¿ele ш

fal Uitgeroeid worden uit Ifrael , Genefis 1 7: 14.. Exod. 1 2: 15 . Sac. voor eens

Uitbanninge uit haar Vaderland opgenomen hebben. Alhoewel het andere

nemen _, voor uit de gemeenfchap van Gods volk gebannen te zijn. Andere

paíTen ’t op een Lijf—{trafi‘e , uit Exod. 31: 14.. Levit. 17: 4.. Doch even '

gelijk de Moabiten en Ammoniten in het Land Canaan en onder Ifrael

hebben konnen woonen , fonder datfe tot de Gemeente of Vergaderinge

van lfrael toegelaaten waaren; alfoo is ook een lfraelĳt, om eenige Son—

dige nalaatigheid der Wet, ofCeremonieele Onreinigheid, op Verfcheide

wijfe, van de Vergaderinge konnen afgcfneden ofafgefonderd zijnìfchoon hy

levende en woonende in ’t Land Ifiaels bleef. Gelijkwe gefien hebben , dat

hier toe dan ook verfcheíde ih'affer en fagter foorten van Uitwerping ofAf‘

fonderingen waaren ; maar geen verwijfinge tot een eigentlijke Ballingfehap

buiten het Erfdeel van Canaan. En offehoon die gene, welk een Onwetenden

Doodflag begaan had › fijn Huis en Stadt verlaaten, en fijn toevlugt tot een der

Vrylleden moeite nemen; foobleef hy egter in fijn Vaderland; en onthield Wurm

fig felfs in een Levitifche Stadt. En alhoewel de Wetgever den Misdadi- 3:35?“

gers een tijdelijke firaffe opleide ; foo droeg hy nochtans forge voor de всеми.

Ziele des Sondaars: want niet willende dat ymand uit fijn volk in gevaar mĳn?

fou geraaken van een Afgodendienaar te worden 5 foo en leed hy ook niet Ifraî’lsfo‘i

dat ymand buiten d’algemeene oefi’ening en onderwijfing dcr Godsdienít SÊÎÊZ‘Ï“

Gebannen fou worden , om onder de Afgodifche Heidenen te fwerven. Hier ‚

tegen en firijd niet, datmen fou willen inbrengen , dat Godt te mets eeni

ge van fijn volk, belafi heeft een tideang onder de Ongeloovige te gaan

woonen; als by voorbeeld, de Sunamitifchc met haar Soon , 2 Kon. 8. en.

Mmmm 2 na
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naderhand jofeph met Maria, все. Dewijl daar groot onderfcheid te maa

ken is , tull'chen een plaatfe daarmen by-wijfe van Straf, met vreefe benen

Gebannen werd; ofte daarmen flegts tot fijne Verberging , een wijl fijn toe

vlugt neemd ‚ om Vryheid te genieten. Gelijk Godt ook die gene ‚ welke hy

in een vreemd Land gefonden heeft, feer ‚opmerkelijk voor de Afgodifche

befmetting bewaard heeft: waar van de waarheid aanjofeph in Egipten 5 en

David onder de Phililtijnen, Src. gebleken is. ja doe Godt felfs , dit gantfche

Volk vervoerd , en laaten woonen heeft onder de Heidenen , (gelijk Ifrael ‘

in Egipten 5 de Tien afvallige Stammen in Afl‘yrien; dejoden in Babylo—

nien, 8m.) foo heeft hy wel eenige uit die , tot een regtvaardige firafi‘c

haarder voorgaande Afgoderie, haar lelven laten verderven5 haar Gebannen la.

tende in ’t Land der Grouwelen , op datfe ook de maare van de haare, aldaar

vervullen fouden. Doch dufdanigen Magt nOch Straf-oeffeninge, en heeft

hy aan geene Overheid in lfrael ter hand gefield. Gelijk hy ook in tegendeel

de Vroome , welke fig nu en dan onder de algemeene rampen van fijn Volk

bedraaid vonden, tegens de befmetting der Afgoderie , byfonderlijkheeft

befchermd: waar van de voorbeelden in Daniel en fijne Mergefellen te lien

Waarom zijn. En om dat dit byfondere Proef-{tukken van Gods Genade zijn5daar.

om heeft hy ongetwijffeld in Ifrael geene Magt gegeven, om eenige Zie

ЦпЁаппср le, door Uitbanninge in foodanigen verlaatenliaat te brengen. Hoedanige

Trappen nu van Uitbanninge de Chriflîenen van de Joden ontleend heb—

vcnhccìí’. ben 5 en hoe die eerflelijk 1n de Griekfe Kerk geoefend zijn , fulks en

hoord niet tot defe plaatl‘e. Gelijkwe ook van de Joodfche [trail-ì: der Uit

werpinge tot hier toe alleen , als in ’t voorby-gaan ’t een en ’t ander hebben

aangeraakt , om de algemeene Strafoefl‘ening der Hebreen daar mede te be.

fluiten. Doch daar ontbreekt noch , datwe ook de gemeene Ceremonien,

welke in alle Vonnilfen , of Geregts—uitfpraaken by de Joden plagten ge.

houden te worden, afdoen; en wel voornamelijk die, welke de Hals-Ge

regten en Lijf-firafl‘en aangingen 5 om dat ons eenige dingen daar in ligt kon

nen geven , aangaande de behandeling, welk den Ioodfchen Raad , ten

deele na defelve , ten deele tegens defelve , over de Saligmakerjeíus gehouden

heeft5waar van wy nu in ’t voorige Hoofdítuk gefprooken hebben 5 en de

гей опдег Pilatus , in ’t volgende, voornemens zijn ten einden-af te doen.

De vermaarde Rabbijonathan heeft verfcheide dingen aangeteekend , ra~

kende de algemeene Ceremonien en plegtigheden , die by dejoden voorna

melijk in Gewigtíge faaken en Hals-Geregten , moel‘ren in agt-genomen wer

den: in welke hy ook te gelijk aanwijfi, dat de Regters in alle voorval

len die hen voorquamen, gehouden waaren ‚ verfiandelijke Beraadflagin

gen te gebruiken. Daar toe verklaarende in hoedanigen gedrag de Geregts.

faaken , het zy die Ligt of Swaar waaren, van Mol‘es gewoon waaren be—

handeld en geoordeeld te worden. In de niet Gewigtige faaken fegd hy ,

Hoe Mo- was hy gewoon haal’tig een Oordeel uit te fpreken; maar in de Swaare of

Irma-lĳ? meer-Gewigtige gevallen , en die ’t Leven en Dood aangingen ‚ daar ontrent

nathan, dc maakte hy eenig beraad en uití’tel. Doch van de ligte enl‘waare faaken was

Ёж“; hy gewoon te feggen: Ik en hebbet niet gehoord ,‘ te weten van den Нес

handelde. re :` op dat hy daar mede betoonde , dat’er in alle Oordeeling by den Reg

terJ een overlegging en beraadflaging als met Godt, behoorde voor afte

Ligier“ gaan , eer een Vonnis mag uitgefprokcn worden. 1n den Targum vanje.

ívzâaágcfa" rufalem , worden de faaken die voor Mofes quamen , in twee [луг en twee

van dejo. Химии onderfcheiden. De twee ligtí’te Preldfe te zijn ‚ eerlt het geval van

dcnín‘w“ Onreinigheid , die het Volk van het Eten des Paafch-lams konde af-hou

hoopcn ge

дам. ` den, Num. 9: 6—10. Voor de tweede; de faake van Zelapheads Dochters,

die
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die de Soonen van haare Oomen> Trouwden, Num. 36: 10. De twee Ge—

wigtiger faaken {teldle , eeril het geval van den Lalteraar , Leviticus 24..

vers 12, 13. En voor de tweede, de faake van den Man die Hout op den

Sabbath verfameldeJ Num. 15: 32-34. In alle welke gevallen , men t’elkens

aangeteekend vind; De Heere Жги/г tot Mofei‘. Alwaar dan ook gefien word ,

dat Mofes felfs in de ligte faaken , dat is, die het Lijfniet aan en gingen ,

op een plcgtige wijle, gebied het Volk fiille te {laan 3 ор dat hy vernam

wat de Heere fou gebieden. Andcrfinds houdmen alle moetwillig uitllel ,

voor een Onregtvaardigheid des Regters. Gelijk ook alleen dien Regter ,

‘ van welke feker Weduwe, door tijdig en ontijdig aanhouden en moejelijk val‘

- len, eindelijk een Vonnis afperlle, van wegen fijn floflig uitl‘tel, een On

regt’vaardzgen Rigter fchijnd genaamd te worden by Lucas op het 18. ka

pittel. Alsmen voortijds by de Hebreen een Hals-vonnis plagte uit te fpre- '

ken , wierd den Befchuldigden , op een Verhevene plaatfe gefield; alwaar Нос ш.

hy geilen en gehoord kon worden van alle die ter Vierfchaar tegenwoor- 13:11:32

dig waaren: gelijk mogelijk daar op moet gepal’c worden , 1 Kon. 21: 9. радия:

Set Naboth inde hoog/ie plaatje de: Vol/er. Na het uitfprcken деГсг Sen- gt‘l‘prokcn

tentie , leiden de Regtei's en de Getuigen , de handen op het Hoofd des ver— wm’

Oordeelden , en feiden : Uw Bloed 2)’ op uw ezgen Hoofd. l-loedanigen Cere- Waar toe

monie in onfe meer-gemelde Printverbeelding by de Letter V. noods-halve, g“ ETS;
in de open-lugt , en ontrent het Straf—veld aangewel'en is; daar fulks anderfinds n

voornamelijk in de Vierfchaaren gefchiede. En gelijk de Regters defe Hand- fchicd"

oplegging deden , om te betuigen , dat foo eenen , Doorfijn eigen Schuld

te Gronde ging ‚' en fy alfoo Onfchuldig van fijn Bloed wilden zijn: alfoo

fullen wy in ’t volgende Hoofdlluk fien , dat de oden defe Ceremonie , in

het Vonniílen van de Saligmaakerjefus , gantfch roekeloos tot haar eigen ver

oordeeling hebben omgekeerd; als genoegfaam de hand der firalfe op haar

eigen hoofd leggende , uitroepende; Laat defenjefus ilegts aan het Kruis

geklampt worden ; {terfi hy oní‘chuldig , daar is niet aangelegen : буи Bloed Mank-17

.zy op Ons, en op Onjè Kinderen: gelijk te fien is by Mattheus op het 27. шщ'

kapittel. Tot welke ook het Bloed van fommige Difcipelen, diejefus als Pro

pheten, en Wijfe en Schriftgeleerde onder dit Slangen en Adderen Ge

broedfel uit fou fenden , niet mis—druipen fou , volgens Mank-23; 35 . Nu ge

lijk de plaatfen daarmen de Dood-ltralfen by de Hebreen uitvoerde , buiten

de Stads‘poorten waaren 5 alfoo wierd den Verwefenen daar henen eleid van

twee uitvoerders des Geregts; volgens Mofes de Kotfi ‚ oneigentlij CHASA

Ni НАссвывзнтн , dat is , Víl‘anfi‘houwers 'van de Geregts—vergadering, 22:31“?

by de Rabbinen genoemd. Met hoedanigen benaaming den Euangelilt Mar- vers io'. 4'

cus ook den ‘Beul of Seberpregter van Herodes, door een omfchrijving Waarom

fchijnd te noemen; wanneer hy het Latijnfche woord Speculator, in het

Grieks gebruikt: namelijk om dat de Scherpregters of uitvoerders in het ßç'uien

Geregte , foo veel waaren als SPECULATORES ‚ ofÂan/i‘bou’wer: ‚ om te fien iiìgämîf‘

en neerltig te letten, wat de Regters haar fullen bevelen te doen. Waar‘ {сносны

от fommige onder de woorden die Mattheus gebruikt ‚ gemeenelijk een ‘3521;Wff'gf

Ly'f-wogt , Trauwant of Hellebardier verfiaan , als die op de Oogen van Ammian

haare Heeren fien en wagten , en haar gefiadig ten dienf’te Haan: gelijk het We“ 25‘ „1

ook de Chaldeefche Uitlegger foo verklaard. Hoedanige Oppafl‘ers dan ook "Ё”; 1;’ l

daarom altijd in de Regt-Banken der Joden , tegenwoordig moefien zijn 3 „3152;

’ gelijkwe aanllonds van haare SCHOTEKm fullen aanwijfen. Den Misdadiger W‘d‘l‘ài’äï“

dan aldus na de Geregts-plaats buiten de Poort uitgeleid wordende , ging’er ‘Jl‘äjgdc

te gelijk met hem een beampt Uit-roeper voor benen , dragende het Straf-von~ Sing ее"

nis op een befchreven Tafereelken , bezijden voor hem; gelijkwe wederom Б"‘°°Р°‘
oorhcm.

Mmmm 3 in
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in ons Print-Tafereel onder de Letter О. afgeí‘chetf’t konnen fien. Seggende

dcfc uitroeper tot het Volk _, ’t gene na ’t gemeen gebruik alsdan wel gewoon

is met een digten drom te volgen 3 defe of diergelijke woorden : Salben

menfi‘b . gaat benen от Gefiraft te worden met/alken Dood ; от datмм.

ken misdaad begaan heeft 01’fre/ken tyd en plaatfe .‘ waar ‘van die en die Ge

мёде zĳn en derhal’ven [до ymand noe/J yts weer b)’ te brengen tot/zjner

тег/Маши; ,' diega [aaa/trgy en тал/ее het den Reger' bekend ‚ Ó‘e. En dewijl

het fomtijds gebeuren kon , dat ymand den Lijder yts ten goede by-bren.A

gen kon 5 daarom Prond’er aan den ingang van de Geregts-zaal , een Ka.

mer-bode, met eenen Linnen Doek in hand : op dat foo fig ymand tot

verligting van des Ver-oordeeldens Vonnis opdeed; defelve als dan met ‘

dien Linnen Doek, fwenken en een Teeken geven fou aan eenen anderen

Geregts-dienaar , die een flukweegs verder te Paard zittende , daar op moeít

agt-geven: want in fulken voorval was het fijn Ampt, den Ver-oordeelden ’

in der haalt na te fetten, en wederom tot de -Vergader- plaats te roepen.

En fulks en vermogt een Misdadiger niet alleen in defen gevalle te doen 5

maar foo hy op den weg by iig ielve noch yts bedagt ‚ dat tot fijn ver‘

fchooning of vermindering van ítraf verder kon bepleit worden 5 foo was

hem geoorlofd , tot vier of vijf reifen wederom te keeren , en gehoor te

verfoeken : het geen hy dan eerf’tclijk gehouden was aan de twee aankomende

Raadsheeren , (Ьу de joden Leerlingen der Wурн genaamd-Q bekend te

maaken; die tot dien einde den Lijder tot aan de Geregts-plaats verfelden;

en oordeelden of het van belang was ‚ dat’er van hem fou konnen byge.

bragt worden. Doch foo fy oordeelden ‚dat den Misdadiger in ’t verfiand be..

Wanneer lemmerd was , offlegts ydele en gefogte praatjes voor-{loeg 3 foo gingrnen fom

ÊÊÎ‘ZÊÏL.‘ der omíìen met de [traf voort , en daar en wierdgeen verder gehoor verleend:

«nig Ap- maar van alle gefchiede aan hem trouwhertige en minnelijke vermaanínge, tot

älcfjfw‘“ belijdenis des quaads en betooning van Berouw 5 na het voorbeeld vanjofua,

die Achan vermaande, kap. 7: 19. feggende 5 Saone geeft doch den

Heere de Godt Шаг]: de Eere ,‘ en doet ‘voor hem belĳdenis. En wat defel

ve Achan antwoorde, fienwe vers 20. in defe woorden aangewefen: Voor.

waar ik hebbe tegen den Heere den Gadt lfraels gefundzgd _, en bebbe alfiìa

en alfiìo gedaan. Welke misdaad, klaar genoeg in het п. vers afgefchil

derd ftaat. Van alle welke Geregtelijke Ceremonie‘n, wy niet de minfie

blijk in ’t verwijfen vanJefus vernemen gom datfe mogelijk befloten hadden,

hem aan ’t Geregt van Pilatus over te geven ; op dat hy niet als een Propheet

of Leeraar, maar als een Qlaad-doender fou iehijnen te fierven. Den Mis

dadiger eindelijk op de Geregt-plaats ofGalgeveld gekomen zijnde , gafmen

hem gemeenlijk een Beker Wijn met Wierook gemengd te drinken : liet die

Ccremonie in onfe Vertoog-fchets ontrent de Letter T. ’t Gene men houd

dat fulks gefchiede , om eenige duifeling offwijmelingin de Herfl‘enen des

¿Vgîafm Stervelings te maaken 5 op dat hy te ligt-voeriger in de Dood Prapte , ’ en mif—

вы.” fchien de fmerte minder gevoelen foude. En fchíjnd het dat dejoden defe

rĳ; te wijíe ook ontrent den itervendenjefus poogden t’onderhouden ; waar van wy

glane" gc’ fijn plaatfe met meerder welvoegfaamheid fullen fpreken. Doch andereJo- _

“идет den te gelijk met de Roomfche Krijgs-knegten daar mede fpottende, ga

ven hem naderhand Edik met Galle gemengd, Matth. 27: 34. Hoedani

ge Edik of verfuurde Wijn , de Krijgs-knegten op Golgotha fchenen me

de genomen te hebben ; om dat haaren gewoonen drank was , een dronk

fchoon Water met een Scholpje Edik gemengd; gelijkwe hier na breeder

moeten uitvoeren. Alleen blijft hier opmerkelijk , dat ons by Arrianus ver—

haald word, dat de Myrthe en de Wierook eertijds in Arabien , niet van

yder
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yder mogte opgefaameld worden; maar dat fulks alleen door de Slaven des

Konings, en die, welke ter Dood ver—oordeeld waren, gefchiede. Gelijk mede

dat Land, van wegen de dikke en míftíge Lugt, HAZARMAVOTH , dat is

Voorhof de: Doodr‚ by de Hebreen genoemd is. En meenen veele , dat het

geven van Gemyrredc Wijn, een gewoonte by dejoden is geweeít , wel

ke op eenige Medelijdentheid gegrondveflî Rond 5 fiende mogelijk op de

vermaaning van Salomon , Prov. 31: 6. Gevet/ìerken Drank dengenen die

verlooren gaat. En om dat dufdanigen Beker gemeenelijk op het uiterfie

punt des tijds gedronken wierd , dat des Misdadigers Leven na-by het ein

de gekomen was; daar van meenen fommige, iflÎet voortgekomen, dat een

Drinkbeker dikmaal voor Kruis en Lijden , ja voor de Dood—firaf felfs , in

de Heilige Schrift genomen word: in hoedanigen opfigt ook de Salígmaa- Pnl. 11:6. `

ker in fijn laatí’te beangflîing gebeden heeft : Vader , indien ’t mogelĳk и laat 7s= _9

‚defl’n Drinkbeker van m] voorh)’ gaan, Matth. 26: 39. Sec. En dit zy ge— JCÊ'ÌÈQW'

noeg van de Ceremonien die in de uitvoering derjoodlche Dood-firafi‘en ge— iis-171

houden wierden. Tot welkmen noch die plegtigheden , Welkfe in haare V1er ISÎÎ'ÖÎ'

fchaaren omtrent de Geregrs—gedingen gewoon waaren te onderhouden , hier 'APOC- 14=

kortelijk mogen by doen: alhoewel het mogelijk ymand fou mogen voegfaa

mer fchijnen, datwe die een weinig te vooren hadden afgedaan. Dus hebben «1 18‘ ‘

eenige Geleerdedan uit de ]oodfche Schriften by-een verfaameld , dat in alle

derjoden Geregr—fpraakelijke handelingen , gemeenelijk Vierderlei foorren

van beampte Perloonen , tegenwoordig waaren : namelijk ‚Regters , Sehoutcn,

Pleiters ofVoorĳìraaken _, en Schrĳvers. By welkmen ten laatí’ren , ook noch с ‚
eenige Getuigen , voor de Vijfde toevoegen kan. Hoedanige ook in alle Ge- moccï'c'ï“

regt—faaken, niet minder dan Twee mogten zijn, volgens Deur. 1 9:15. Welke Ё" де

danook van de Regters wel moeiten onderlbgt worden. En foo by-aldien de- miäĳiiè'f‘

fe valfch bevonden wierden, foo ůraftemen haar volgens de Werder Ver- worden

gelding met defelvc í’rraf, dien fy voorgenomen hadden haaren Broeder op ’

den hals te rokkenen: gelijk in de Wet bevolen is , Deur. 19: 19. Hoe—

danigen onderfoe’king en beproeving des Geregts—handel , met oorlof van

den NAsl of Overlte der opperl’te Geregts—Bank, gefchieden moelle. De ‚

Schrijvers waaren volgens Mofes de Kotli , gemeenelijk’l‘wee ; te weder- джаза“

zijds den Befchuldigden Misdadiger een: die aan de regterhand Rond , was Twee

fijn Ampt alles aan te teekenen , wat’er van de Pleiters of Vrienden , tot Schijn“

befcherming en verfchooning des Beklaagden bygebragt wierd. En die aan Helden'

de flinkerhand Rond , hield fig vaardig om alle befchuldiging en ver-oor

deelinge, ja ook de Sententie, tegens den Aangeklaagden telchrijven. En

meend de Geleerde Drufius, dat de Saligmaaker op defe Geregts-handeling

het oog heeft, wanneer hy Matth. 25: 33. (fprekende van fijn laarí’te Oor—

deel) fegd: Ну fal де Schapen totfijne Regter—handfitten ,' maar de Bakken _

totfijner Slinker-hand. De b'chouten of Geregts- dienaars ‚ by de Hebreen l_W“‘=‘l‘ro‘=

SCHOTERIM genoemd , waaren hier doorgaans tegenwoordig , om het Von- s'c'ggjfm

nis dar’er by de Regters [rond gewefen te worden , vaardig uit-te-voeren. ofGewa

Waarom fy haar dan ook daar ter plaarfe lieten vinden met hare Staaven en È‘Îè‘gîdîî‘

Roeden, die fy geduurig regt op en neer droegenìby-na alsmen voor de Borge- naar: waren

meeí‘ters te Roomen,de Staaf-buffels en Bijlen gewoon was te dragen; als Rab

bi Mofes de Kotfi fulks heel neerl’tig heeft aangereekend. Gelijkmen ook

aan duldanige Geregrs—dienaars gedagt vind , Luc. 1 z: 5 8. Alsg)’ henengaat

met nwe Wederpart] voor de Overheid _, foo doet neerßzgheid op den weg om

van hem rverlo/1f te worden, op dat h_y n шит/Леи niet voor den Regzer en

trekke ,‘ en den Regter n den Geregls—dienaar Overlevere', до. Den BAAL

RI B of Pleiter (hoedanige wy een Âdvokaat ofVoorfpraak fouden noemenà

’ Iton
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Voorr'prc— Rond gemeenlijk aan de Regter—hand van den Beklaagden ter Vierfchaare :

11;“ goed" het zy dan dat hy voor of tegen hem Pleite. En hier van vindmen veele

flšndplaars fpreekwijfcn en zin-fpelingen by de H. Schrijvers ontleend. Dus word’er

межа“ gefcgd РГа1т 1 09; 3 1. De Heere[al den naoddruftıgen ter Regter-handflaan,

nam. om hem te verdedigen tegen: diefijne Z¿ele ’ver—oordeeIen. En foo wederom

in tegendeel van befchuldigen: liet Zach. 3: I. De SatanДот! aan de Reg

ler/mnd ‘van Уфы _‚ от hem te Bĳi‘huldzgen. Johannes fchijnd ook op duf

danigen Baal rib of Pleiter te fien , wanneer hy fegd : Sao утят! gefou—

dıgd heeft, 'wy hebben eenen (PARACLETON) l/oorĳraak ofАли/машу

den Vader _, 1 j oh. 2: I. Welk woord ook van den (elven Apoí’rel en Euange

lift gebruikt word, kap. 14.: 16. Want alhoewel onfe Overfctters aldaar, Tree. ‚

fier hebben vertaald, foo verklaaren de Kant-teekenaars het felve egter vol—

He, Ampr gens Junius feer wel, Advokaat of Voorýraake. De Regtersonderfogten

d" Renée.“ dan de dingen die voor en tegen den Befchuldigden ingebragt wierden: en na

¿2r het onderioek , wierd het Vonnis mondeling uitgefproken door den Regter;

Gcmígcns verklaarende , N. N. Regt'uaardıg ,‘ ofte Sehuldıg in fijne tegenwoordigheid:

op welke uitfpraake den Schuldigen , aanl’conds na de plaatfe van het Gereg—

te getrokken , dat is geweldig henen geleid wierd. Waar op geilen fchijnd te

worden , Pfal. 1 o9: 7. Als h_y Geregtet wordfoogaa hjfehuldıg (ofGodJoos)

uit. Alhoewel de laatere _]oden Llchrijven , dat’er in de meelłe voorvallen ,

noch eenigen kleinen tijd tot het bybrengen van verfchooninge gegund wierd.

Th. Goodwin heeft aangaande defe Hoffe, ook ’t een en ’t ander uitRofi

nus aangeteekend , dat hier ter fnè komd. De maniere der Vonnis—{prekende

Perfoonen fegd hy , is onder meefl: alle Land‘aard verfchillig geweefi. De.

Joden fpraken de menfchen Vry , of Ver—oordeelden defelve , door een enkele

uitfpraak: gelijk den Grooten Raad hierom vanjefus {еще 3 Щ is de: Daed:

Hoe ас fehuldıg, Matth. 26: 66. Doch de Romeinen gaven haare Verwijfingen en

‘ VfY-fPkaíngen met Houtjes, diefe in een Doofe of waardig Vat wierpen, dat

gefpmkm tot dien einde gemaakt was. Indienfe ymand Vry-fpraaken , foo fchrevenfe

“imc”- een A. op foodanigen Houtje 3 om dat het de eeríłe Letter is van AB soLvo, Ik

fire/ze Vry : en indien fy ymand_ver-Oordeelden , _foo wierpenfe een Houtjen

in , daar een C. op žefchreven was: zijnde defede eerl’ce Letter van CON

DEMNO , Ik ’uer—Oor eele. Indien hen de leuk te fwaar was om te befluíten, foo

wierpenfe Houtjes in, met de Letteren N. L. beteekende NON LıqUET,

Ten blĳkt niet, of Het 12: fizo klaar met. De Grieken gebruikten ook drie `

Letteren; van welk de (-3. Theta, het Teeken was van ver—Oordeelinge.

Waar op den Digter Perfius in dit Vers fchijnd te fien , als hy fegd:

Et рот ф Nigrum шт Pr‘efigere THETA.

Dat is.

. En hy Га! magtig zijn, de Ondeugd te beklemmen,

Met haar een Swarte Letter THETA voor-te-Stemmen.

Ver-Oor

deeling by De T. Таи ‚ was het Teeken van Vry—fpreking: A. Alpha , van Uitbreiding

chrickcu- of Uitíłel. Andere beteekenden de ver-Oordeeling door het geven van een

Впиши- Swarten Steen: en de Vry-fpreking door eenen Witten. Waar op in de

тядоог О nbaring van Johannes fchijnd gefpeeld te worden: Die Overwind, z‘lz

mix“ уйдет geven eenen Witten Kquŕeen : dat is, Ik {al hem Vryjjìreken in

Stccncngc- den Dag des Oordeels. Van de Rabbinen vindmen deBurgerlijkeGeregt

A m' _ Ptoelen, ofgewoone Vierfehaaren derjoden, tweefinds onderfcheiden ; name

pom—17. lijk in de Groote Vergadering ofOpperfte Raad i waar van wy genoeg gefeid

hebben in het voorige Hoofdfiuk: En in een kleinder ofminder Geregte:

' dc
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de ecrite die wy verhandeld hebben , noemdenfe Sanbedrín Gedoln ,' en de

laatíte Sanbed1’in Ketanml. En alhoewel het fehijnd с1асс16Ге1аагРсеоП<1еЬ

ne Vierfchaare , naderhand noch onderdeeld is geworden, egter zijn defe

twee alleen van onds de oorfpronkelijke Takken : die ook van de Saligmaa

ker erkend fchijnen te worden , Matth. 5: 2 2. Wie te onregtopßjnen Broeder

toornig 12: die fnl [Ем/Маг zyn door ’t Geregte. Ende ‘wie totßjnen Вгое

derjèòffd Rakn, die fnl ßrafbaar .zyn door den Grooten Raad, ßy ше11<еп

Grooten Raad dan het oordeel ftond, over de alderfwaarůe faaken : zittende

binnen jerufalem niet wijd van den Tempel , en te mets elders , alswe Vooren

hebben geiìen. Doch de andere mindere Geregten , ofte die in andere Steden

als Regters de Doodílagers en @aad-doenders ûraften, _Deuten 21: 19.

fchijnen haare Vierfehaare meeftdeels in de Stads-poorten gehouden te heb..

ben. ’t Geen felfs eenige alfoo ook te Jerufalem meenen gefchied te zijm Нос ист

En om dat de Poorten der Steden van ouds de meelle Iterkte hadden ,en ä°ffäaanis

dat de Regters en Overheden , die ’t geweld des gemeenen beltels in handen mais Íiâiî.

hadden, daar in veele Regts-gevallen, haren Zetel hadden 5 foo fchijnd de Sa- “Утёс" i"

ligmaaker fijne fpreekwijfe daar van te ontleenen , Matth. 16:_18. De Paor- gietïïmœ

ten der' Hellen en[Шт dfß'lfve niet Отпадает: verllaande daar door,

de Magt en de liftige Raad-befluiten des Satans. De Regt-Banken verfchcel.. Wilt Gs

den ook veel ten opligt van Gefag en Magr: want men kon lijneGeregts~ 2cm“

faaken , van de mindere Regt-Banken tot de Vergadering der LxxII. als Hals втя—

tot het Opperite Regt herroepen. Doch de Vergadering der drie Mannen

en zat niet over Halsfaaken , dat is die Leven en Dood aangingen , maar теп Аиде!

alleen over de gemeene Burgerlijke voorvallen , van Geld-twillen , Schul- km’im“

den , Eriïenilfen en diergelijke : alhoewel’er eenige ook het ilraifen aan

den Lijve , door Slagen of Geeffelingen toefchrijven. De Vergadering der

Drie-en_twintig Mannen, zat wel over byfondere Crimineele faaken; doch

{у en hadden geen vermogen, om over dingen die een gantfche Stamme

des Volks , ofte den Hoogen-prielter , ofte een Valfch Propheet ofdierge

lijke fwaare voorvallen raakten ,- te Oordeelen : want alfulke faaken behoor.

den alleen tot het geheele Sanhedrin of Lxxrr Oudůen; namelijk die al

leen binnen Jerufalem den Grooten Raad uitmaakten. Waarop volgens de

meening van Petrus Cunreus ,- geíìen word, Luc. 13: 34.. O.’_7ern]àlezn, `w

увидит, ¿y die de Propheten dood, úw. Gelijk het daarom ook billik ИДЁТ

feheen , dat jefus voor defen Raad te Regte geileld wierd: Want het en Зоогёт

gebeurde niet dat een Prop/neet buitenyerufalemgedood (dat is , ook ver-Oor- ‘lnk _

deeld) wierd, vers 33. Alhoewel fy hem uit vreefe des Volks, diejefus тЫст

“70пс1егеп erkenden , een Politijke misdaad aan ’t been fmeten ; op datfe hem glîâîâäw

door den Roomfchen Stadthouder (tegen welke niemand kikken dorít, om шпат.

dat hy de Krijgs~magt in handen hadde ‚) аап ’t Kruis hielpen , Aétor. 13: 2 8.

En op hoedanigen wijfe deJoden gewoon waaren een Valfch Propheet te on

derfoeken of te beproeven; fulks meenen fommige datfe aldus plegen te '

doen : fy overwogen aandagtelijk , hoedanige Oordeelenhy over eenig Volk

of plaatfe dreigde 5 als mede het goede dat hy over ymand voorfeide: by

aldien nu de gedreigde Oordeelen niet en quamen ofvolbragt wierden , fulks

en bewees noch gantfchelijk niet dat hy een Valfch Propheet was i om datfe

geloofden dat Godt Barmhertig was , en dat hy fijn gedreigd Oordeel, of op

gefchort , of omgekeerd kon hebben: gelijk in het voorbeeld van Hiskia
gelien is: ofte ook dat het volk door Bekeering , het gedreigde quaad ge. „om

fehut hadde; gelijk aan de Niniviten gefçhied is. Doch indien hy het goe- Joden ст

de gepropheteerd had, en het gefchiede niet, foo oordeelden (y hem een gâlícthoîfœ

Valleh YPropheet te zijn д daar in meenende geltijfd te werden uit jer. 28. dungen.

N nlm _vers 9,
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vers 9. De Propheet die gepropheteerdfal hebben rvan Vrede ‚‘ al: het woord

'van dien Propheet дота, (dan) fal dze Propheet bekend worden, dat hem

de Heere in der waarheid gefinden heeft. hn heeft de Vergadering defer

l" h". Lxxr r Oudíten , doorgaans onder lfrael plaats gehad en Geregte geoefend,

ÎÎÈÈÎÂ'À“ foo voor als onder de Koningen: en defelve duurde tuffchen alle штат of

“Те? г. ledige Vier-dagen _, on-ophoudelijk , felfs in de tijden dat’er nog Regter noch

. к Koning in Ifrael en was. ja defen Raad heeft door alle tuimehngen [tand ge

houden , fchoon ook Herodes volgensjofephus , veele daar van de voet ligre

en andere daar in plakte ; op dat hy fig te geruiter van het Rijk verfekeren

mogte. En alhoewel de Heldhaftige Regters en daar na de Koningen Ifraels

cnj uda , ook gefeid worden , het volk beítuurd en de Geregts-faaken gehand

haafd te hebben 5 en fommige vaítelijk meenen , dat de Magt van defe Regt"

Banken ten tijde der Regters en Koningen, feer gebroken is geworden; (gelijk

van Samuel gefeid word , dat hy van jaar tot jaar op-trok en romd’om hei

nen ging na Bethel , en Gilgal en Mifpa: en dat hy [frael Rigte in alle die

'Fsanhb plaatfen , 1 Sam. 7: 16.) nochtansiheeft in allen defen , het Geiag defer groo

dm hum te Regt — Bank valt geltaan ; en niet de minfte inbreuk daar van geleden.

in alle .

“walm Waarom eenige dit geval by de Roomfche Keifers vergelijken, die wel ge‘

E'iäöĳk noegfaame magt hadden , om in alle plaatfen om te rijden , en Regt—Banken

Пат! gc- te houden; maar íulks nochtans deden fonder de vryheid van de Roomfche

houd“ ' Raads—vergadering te kreuken. En hoedanig de Koningen Ifraels en juda

nu en dan eenige goede Reformatien en Beitel ontrent den Grooten Raad,

en de mindere Geregts - Banken hebben gemaakt , dat hebbenwe hier vooren

met een voorbeeld vanjofaphat uit 2 Kron.1 9. klaar genoeg aangewefen. Dus

zijn de Koningen dan niet tegen , maar voor de gefeide Regt—Banken tot be

houd des joodí‘chen Gemeene—beíte geweelt. Ten aanfien nu van de hoedanig

War heid der Regters , moeiten volgens de Wet Gods , verfcheide Deugden ofEi

îcëìdffm gcnfchappen van een braaf-Man , in defelve gevonden worden. Van welk de

шиш h joden eerítelijk drie , uit Deut. 1: 13. op—tellen: namelijkWgeheid, Ver

Îî'gêïm Лат! en Opregtzgheid. d’Andere vier haalenfe uit Exod. I 8: 2 1. te weten,

wenn. Kloekmaedzgheid ,‘ Godweejèndheíd ,‘ Liefde tot de Waarheid; en een Ha»

ter der Gzerz'gheid. Doch de agtíte , en voornaamíte ren aanfien van ’t Ge

regte, vattenfe op, uit Deut. 1: 17. namelijk , Het ’„Áqngefigt niet te ken—

nen: dat is, geen „fan-nemer rvan Peîfionen te zijn. Hoedamge twee laat

Не Deugden , ook alle de befcheideníte Heidenen , van haare Regters afge

vorderd hebben: gelijk Plutarchus van de Thebèen verhaald , datfe hierom

gewoon waren de Geregtigheid fonder Oogen en Handen af-te-fchilderen ,

om aan te wijfen , dat den Regter geene Gaven mag ontfangen , noch door

het aanfien van Perfoonen , fig mag laaten weg-rukken. De joden , die doch

felden aan de belaíting der Wet, willen fchijnen genoeg te hebben , hebben

noch eenige andere hoedanighedentot de Amptenaren die in den Grooten

Raad fouden zitten , bygevoegd : namelijk ‚ Datfe moeiten zijn fonder eenig

Êiiìhocria-i‘ letfel aan ’t Lichaam: Datfe in Lxxu Taalen , en inde Cabalemoeíten er’

„"cn'äf ' varen zijn , om in geen faaken door een Taalman te moeten fpreken. Datfe

шпики. niet te Oud vanjaaren moeiten zijn. Dat het geen Ontmandemogten zij n; om

dat die veelfmds wreed-aardig vallen. Datfe Vaders van Egte Kinderen moe

ten wefen , en alfoo geleerd hebben Barmhertig te zijn: en Datfe ook in de

Swarte—konít en alle Natuurlijke wetenfchappen moeiten ervaren zijn 30m

van de fulke wel te konnen Oordeelen.’ En op dat het dejoodfche Republijk

nooit aan voorraad van foodanige wel afgeregte Mannen Ontbreken mogt,

om by af-lijvigheid , of onbequaam-wordinge der Oude, de plaatfe te ver

vullen ;‘ daarom fegd Mofes de Kotfi , waarcnder noch drie andere gemeen:

Ban
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Banken beneden de groote en kleine Regt-Banken ; die fy noemden ,

THALMIDI CHACAMIM, Leerlingen der ”шёл. Uit defe dan wierd de

verkieiing der nieuw~aankomende Kegters gedaan. Gelijk ook altijd twee

uit dit gelelfchap de ver-Oordeeldc Misdadigers , tot de Geregts-plaatfe moe

Исп helpen uit-leiden 3 alswe nu alreede gehoord hebben. De Beveiliging of

Inhuldinge der Nieuw-verkooren Regters , gefchiede in alle de Vergaderin

gen , door de Oplegging der Handen , en onder het toe~fpreken van eenige

weinige Formulier» woorden: hoedanigen Oplegging der Handen gedaan

wierd na het voorbeeld van Mofes , dieJofua , in tegenwoordigheid der gant

fehe Vergadering, del-landen Opleide , Num. 2 7: 1 8, 2 3. ’t Gene dejoden

gewoon waaren te doen in tegenwoordigheid van VijfRe ers ‚ often min

Цен Drie; fprekende daar by defe woorden: Siet gy zy' By-gefuoegd , en

n i: magtgege'ven over Strafen te Oordeelen. Gelijk Maimonides dat klaar ge

noeg heeft aangeteekend , in fijn Boek handelende van het Sanhedrinßf

groote Raads-vergadering der Joden.

 

VYFDE HooFTsTUK.

Кокт INHOUD Dnsns HooFTsTUKs.

  

. _ Efus rvan Pilatus ondervraagd, aangaandefijn Koningrijk 5m шлага.

‚(а от h] 'van dejoden , 'voor dej/èn Stadthouder , al: een Oproer-maa.

 ' ‘3 ker uit Galilea [уф/жида zynde ‚ daar o'uer tot Herodesgeßinden ‚

en ‘van hem befpottelijk te rnggejŕunrd n’. Pilatus, der_‘ïoden .Ei/eh 'van Dood.

ítraf ont/egge'nde , houd foerjeheide onderhandelingen met haar, op dat hy

Jefus 'van de Dood- ítraf onthefte. Volgens wat gewoonte Pilatus een Ge

vangenen op het Paafch-feeil los-liet ; en hoedanig fehrander hy dit den

joden ‘voor/leeg. jefus tegens Barabbas in de waag/¿haal der loden-keur

geßeld. Edelmoedigheid der Romeinfche Geregt-beforgers in ’tgeven rvan

Dood-vonniíl'en. Gevaarlijke meeninge rvan /ommige, welke willen , dat

den Droom van Pilatus Huisvrouw, van den Satan rvoortgekomen is. Waarom

de joden jai/t hebbengewild, datjefusßu Gekruiit worden. Nieuwe voor

_flag ‘van Pilatus om Э‘фи Los te laaten. Geeffel-llraf, hoedanigh] de R0.

meinen geoemfend : en waarom Pilatus З’фи eigentlgj'k doen Geeilelen heeft.

`Dat het GeeíTelen la] de Romeinen een gewoon Voorfpel 'van de Kruisitraf

waa. jefus heßiottelyk toegetakeld _, waarom aan hetyoodfehe rvolk ten Toon

geiteld: met een aanmerking over den Purperen Mantel, Doorne Kroon

en Rieten scepter. Belaci'hely'ke afkomß шт het woord AVERREGTS. In

wat zin Pilatus over den Befehuldigdenjefus, tot de yodenßide;Kruiit

hem felis. Waar toe de joden haare “Тес tegen Pilatus hfbrengen ,'/eggem

de dat h] jig, Gods Soonc genoemd heeft; en hoe Pilatus fnlks met bekam

mering opneemd, en jefus daar op nader ondervraagd. jefus opmerkely'ke

antwoorde ‚ aangaande Pilatus Magt tegens Hem: en in wat zinjiilks ‘van

Pilatus opgenomen n'. Oproerige Bejegening der joden aan Pilatus, hoeda

nig met (Jeveinßheid en ‘vleifngt lvermengd. Pilatus het Dood-Vonnis over

drongen en afgepeiyŕ, wait lijn handen in onfehuld , en geeft jefus o'ver tot

de Dood-Itraf des Kruiifes. jodenßreken te gely'k met haare Nakomelin

gen, Borge ‘voor de Straf der Goddelijke Wraake , die den Stadt/yonder en

haar, over ~jefus onfehuld mogte op den hals komen , jeggende , Sijn Bloed

zy op ons, ôte. En hoe ßilk; vervuld if geworden. Datjefus rvan Pilatus

` N nnn 2 niet
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niet fimder Hals —vonnis , tot het Kruis is overgegeven; en атм waarlĳk

onder hem Geleden heeft, volgens den Artikel des algemeenen Geloofs.

Dat de Roomfche Mogendheid deplants voorjeí‘usGeboorte enfijn Dood

{'traf bevorderd heeft. Те wat Tijd en Uureyejin Overgegeven is. hier een

aanmerking over de Dag-verdeeling derjoden , enflimmige andere omfiandig.

heden, diein dit Hals-geding voorgevallen zijn, до.

’ fä- в; Aar dat dan de Romeinfche Stadthouder Pontius Pilatus ,

‚ het beklag over jefus misdaad, uit den mond der Over- ‘

l# príeíters , van voor de Gevel‘peuy van fijn Regt-huis had

, de aangehoord 5 is hy volgens johannes 18: 33. wederom

‘ na binnen gegaan д en jeí‘us doende in fijn Geheim-kamer

komen , heeft hy hem afgevraagd; Of h] opk een Koning

` derjoden wd: ? Dat is , ot hy hem voor fulk eenen Koninl

uitgaf ofíbgt op—te-werpen , als dejoodl‘che Overpiiefiers hem hier befchuL

digden а en of hy daar toe het volk agter hem oproeríg maakte ‚ en af

troondc van de gehoorfaamheid des Keilers? Want dit moelle Pilatus re

weten, reer hy hem waarlijk fchuldig konde houden voor fijne Regt—Bank.

Doch jefus gelegentheid foekende , om te betuigen hoedanigen Koning hy

voorwende te zijn 5 namelijk die geenfinds de Mogentheid des Roomfchen

Keil‘ers konde kreukcn: vroeg hy den Stadthouder , ofhy fiilks uit hem fel

ven , ofte uit den mond van andere ,tegens hem quam in te werpen г Waar op

Pilatus hem als vraagender— wijs aanfeid 5 Ben ik een Fade? Uw volk ende

de Overpriĳler: hebben u aan mĳn Overgeleverd: wat hebtgygedaan 2 Те

kennen gevende , ja, dat hy dit van andere gehoord hadde , als een befchul.

diging die voor fijn Regt-Bank fcheen te behooren; en derhalven , dat jefus

hier moeí’t bekennen , hoe het met de {aak gelegen was; ofte wat hy tegen

dufdanigen hoog-gaande befchuldiging hadde by te brengen г Waar opjefus

dan ook rondelijk beleed , van hoedanigen Rijk hy een Koning was : en dat:

de waarheid van fijn {eggen daarin genoeg bleek , dat hy geene Weereldfchc

Magt , noch gewapenden aanhang ‚ noch Krijgsknegten onder figin dieníl

hadde , die voorhem gef'treden , noch ook belet hadden ‚ dat hy in handen

van de Joden gevallen was. Het felve foodanig voorfiellende , dat hy het

waare befluit daar over , t’eenemaal aan ’t oordeel van Pilatus field: namelijk

daar uit te verfiaan , dat fijn Koningrijk niet van defe Weereld was, Joh.

1 8: 36. fprekende hier uit een en defelve mond , waar mede hy te vooren tot

de Pharizeen gefeid hadde 5 Dat het Koningrĳke God: niet en quam met

uiterlĳk gelaat, (ж. Luc. 17: zo. Maar gelijk Pilatus hieruit wel vernam

dat jefus voorgewend Koningrijk niet nadeelig aan den Keifer was; maar

hem egter hoorde van een Koningrijk getuigenis geven 5f hervatte hy ander

maal te vraagen; Zyd g)! dan een Koning ? dochjefus antwoorde , Gyfegd

dat ik het ben. Hier toe ben ik g’ebooren ,‘ en hier toe ben ik in de Weereld

gekomen _, op dat ik der Waarheid getuigeniflè geven foude. Een ygeli/‘k die

uit de Waarheid i: hoord mĳne flemme, Z‘N. invoegen dat Pilatus hier uit

genoeg te vernemen hadde, dat mogelijk dit Koningrijk vafl: was, aan

eenig gefchil dat de Godsdienl’t der Hebreen raakte; waarin Jefus aangaan‘

de de leering van eenige ÌVnarheden , verfchillig mochte zijn met andere

Seíten die onder de Joden waaren. (Gelijk hem ook het gerugt der Pha-‘

rizeen , Zadduceen en Eileen, Sec. niet heel onbekend konde zijn.) Sulks

dat miflchienjefus Rijk _, ten quaadllen genomen , maar aan—te-merken was, .

als de Benden of School—troepen van fommige afgefonderde Wijsgceren

en Schriftgeleerden; die , om datfe van andere in fommige gevoelens ver—

’ “ _‚ fchil.
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fchilden , in Seéten , als in byfondere Rijken verdeeld waaren , die elk haar

Hoofd en Voorganger hadden , na wien de Leerlingen en Navolgers ge.

noemd wierden 5 als Aanhangers van fulke Meellers. Want hier toe fcheen

hem _]efus met defe woorden aanleiding gegeven te hebben, als hy feide;

Een ygely/z die uit de Waarheid o‘s _, hoord mĳne/lemma Als ofhy hadde wil

len te kennen geven , dat die gene, welke uit liefde van de Waarheid dien

hy leerde , Onderdanen van dit Rijk der Waarheid wilden zijn , tot fijn Ko

ningrijk behoorden. Doende Jefus hier alfoo onder Pontius Pilatus , een

goede en ronde belijdenis, volgens de getuigenis van Paulus , 1 Tim. 6: 1 3.

Gelijk Pilatus dan ook daar uit befl00t5 dat of fchoon daar eenig gefehil РЕД?“

onder de joden met defen menfche was, dat het bewijs der W'aarheid ,en

niets anders en raakte 5 hy nochtans geene reden daar in heeft konnen vinden, (îjìĳ'ï'iilë

die Jefus deswegen fchuldig maakten voor fijne Regt-Bank 5 dewijl doch immer? ‘

de bl/aarhez'd naar het gevoelen van de Wijsgeeren dier tijden , een Ding denkm

geagt wierd , dat foo diep in de onfekerheid bedolven lag , datmender ge.

heel-en-al niet feker agtcr komen kon : en dat’er deswegen ook van alle tijden,

betwiítingen onder de Geleerde over zijn geweeíl , die dagelijks konden aanà

wallen. hn dus denkende , heeft Pilatus niet konnen oordeelen ‚ dat de faalt

voor hem lait leed 5 noch dat’cr dwang agter fchool , om delen menfche als een

Oproermaaker ter Dood over te geven. Want fulks fchijndmen van hem te

moeten oordeelen ‚ wanneer hy eeniglinds ver-agtender—wijfe op jefus ant

woorde feid 5 Wat 125 Waarheid ‚9 Doch hoedanig fommige uit defe vraage ,

(спае onderltellen volgens de Romeinfche fiijl van Dingtaal houden , in het

Latijn gefchied te zijn) door een Letter- verfettinge van defe vraag,QJrD EST

VERITAS г de antwoord voortbrengen , EST v 1 R qu 1 ADEST,‘ Het и de Man

die daarДал, of tegenwoordig 1/'5 ,‘ tulks is in ’t Ecrite Hoofdltuk van ’t Ecrite

y Boek aangewefen. Doch hoe het daar mede ook mag zijn 5 defe Letterverfet

‘ ting kan nochtans de waarheid in defen niet on-aardig toeítemmen. Pilatus

hier op wederom totde Overpriefiers uitgaande , {prak hy Jefus genoegfaam

voor lijn Regt-Bank vry , wanneer hy (eide, Ik en vinde geenfchald in hem.

Maar deJoden fiende dat Pilatus aan de zijde van Jefus over-heide , hielden te

iterker aan , en befchuldigden hem van veele faaken. En op datfe haare ecrite

aanklagte noch te ernltiger aandrongen 5 feidenfe dat hy Íekerlijk , Het ’vol/z

beroerde , leerende doorgeheeljudea , begonnen hebbende van Galilea tot aan Jcfi’s ‚Is

Ierufalem toe, Luc. 23: 5. Dit dedenfc nergens om, als op dat jefus als @OPM

een Oproer-maaker en ltoorder van de rufie des Gemeenen belle , inogte Ge- ffm

dood worden, Aílzor. I 3: z 8. Want dat dejoden in defe befch‘uldinge niet en гчз bcl'chul

verfionden , dat Iefus eenige Ketterie ofvalfche Leere tegens de Wet Molis шва.

leerde 5 maar dat hy het volk ongehoorfaam maakte aan den Keifer 5 en daar Du par,

door weigerden Schatting te betaalen Sec. blijkt daaruit, dat fy wel witten ”мы;

dat Pilatus een Heiden zijnde , van haare ÑVet en Godsdienfiige Leere niet ‘

en konde oordeelen5 en fy ook nooit gewoon waaren fulke dingen voor “гад"

mand anders dan voor haare Raads-vergaderinge te brengen. Gelijk defe

btadrhouder dit ook lelfs genoegfaam bekende, `joh. 18: 35. Daar toemen

ook defelve befehuldiging voor Herodes moet in agt nemen: zijnde defen Waarom

een Viervorll , die foo wel als Pilatus van de Roomfche Mogendheid af- dejad",V

hing, Luc. 23: Io, 14., 15. En hier en firijd mede niet tegen, dat dejo
den leggen; dat hy fulks had begonnen te plegen van Galilea af, daar l

С— О roer van

fus waarlijk eerftmaal hadde beginnen te Prediken: want het blijkt datfe едины

dit by brengen, om hem des te meer verdagt te maaken‘, nadien de Ga- ЁШЁ"

lilecrs doe ter tijd in ’t quaade blaadje itonden 5 en boven anderejoden berugt

waaren van Oproerigheid: zijnde ook noch in veríl‘e geheugenis, hoedanig Mm' 4:13’

Nnnn 3 ee—
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Giiileers cenen Judas Galileus in de dagen der Romeinfche Befchrijving ‚wegens

читала het Hoofd-geld, foodanig de Всей gefpeeld had‘, dat .Pilatus daar over

lgê’rrnîîc‘s komende, meenigte van fijnen aanhang op de Vleefch-bank hielp; men

gende hun Bloed met dat der Heideníche Offerhanden , Luc. 13: I.Het

gene mogelijk wel een oorfaak is geweefl: van de Vyandfchaptuflchen Pi

latus en Herodes , die Viervorll in Galilea was; in wiens Gefag en Geregts—

Bank , Pilatus mogelijk door defe daad , de hand te diep hadde in-gefleken.

Gelijk dit ook Petrus by-na aan een ramp hielp, dat de Tong—val van fijn

Mm- ц- fpraak hem beklapte een Galileer te zijn : als Marcus en Lucas aanteekenen.

59. Dus heeft dan Pilatus uit der Joden nader beklag wel vernomen , dat je

fus een Galileer en uit het gebied van Herodes was 5 doch daar uit noch

geen Schelm-ví’tuk konnen vinden, dat hem bewoog dien menfch als een

Uproer-maaker te firatfen; derhalven fend hy hem tot Herodes 5 die van

мы”. wegen het Paafch=feefi, doe ook juill te Jerufalem was: op dat hy fig al

foo waar ’t mogelijk , behoudens de tulle en guní'ce des gemeenen joodfchen

volks, van defe faak ontfloeg. En gelijk Herodes nelîensde fijne, die met hem

Idumeers en joden-genomen waaren , waarfchíjnelijk hier tot het Feelt ge—

komen was; alfoo was hy ook feer verblijd als hyjefus lag; want hy had

de Тест daar na verlangd 5 om dat hy veel van hem door gerugte hadde

Herodes hooren {preken 5 nieuwsgierig zijnde eenige Wonder-daaden van hem te fien,

gnlïluhm' Luc. 23: 8. op dat hy ontwaar wierd, of hy niet en wasJohannes deDoo

C lng ЮС: . .

jcfus. per , welke Herodes de Groote , in de gevangenis had doen ombrengen , en

na fijn gevoelen van den dooden opgefiaan was; vergelijkt Matth. 14.: 1, z.

Dus vraagde defe Herodes hem dan na veele dingen ‚ waar opjefus niet en

antwoorde 5 felfs ook niet fchoon de Joodfche Overprieílers en de Schrift.

geleerden , hem hier wederom met de voorgemelde misdaad heftiglíjk fog.

ten te bekladden: haar laatende voorfiaan , dat fulks foo wel voor defen

Herodes , als tegens Pilatus en den Keifer koude gelden д overmids hy een

Viervorl’r over Galilea was , die den Roomfchen Keifer, foo wel als andere

Landbeforgers over defl'elfs Gebied geí’teld hadde. Doch defen , alhoewel

hy belijdenis van ’t joden Geloof dede , en {prak Jefus niet Vry, noch hy

Шамот en ver- Oordeelde hem ook niet , maar liet hem alleen door fijn Krijgs—

lieden , of Lijfwagten en Hoovelingen , fmaadelijk handelen en befpot
{pouclükr ten: hem doende een blinkend Kleed omhangen; en aldus toegeí’teld , we—‘

hand“? derom tot Pilatus brengen. Als of hy met dele daad betuigde, dat hy de.

2355; fen menfche voor de Gek en voor een dwaafen Koning hield; die fig fel

fi‘fl‘ï- ven uit beroeringe van zinnen, inbeelde Koning te zijn; ofte ten minllen

‚ uit een dwaal —fieke laatdunkendheid daar na flond. Waarom eenige ook

gcnnĳiâin’ meenen , dat hy Jefus eigentlijk een Wit Kleed omgehangen heeft 5 om

kend Kiwi dat fulks de gewoonte was der gener, welke onder de Romeinen na Eer.

ampten Ronden. Gelijk ons ook de Taal-vittersleeren , dat het Kleed dat

doen от- hier blinkende vertaald is, feet wel voor een Helder , Suiver en Wit Kleed

hangen’ kan genomen worden.` En gelijk defe wederfending van Jefus den eerí’ten

í’teen lei, waar op de vervalle vriendfchap tulfchen Herodes en Pilatus her

bouwd wierd, (Want /jI waaren te Iwaren elkander Í/yandig ;) alfoo heeftmen

voor waarfchijnelijk te houden , dat fulks op die grondvefi gefchiede 5 dat

Herodes nu fag, dat Pilatus hem het regt over fijn volk in Galilea, vol—

komen wederom gaf i niet willende oordeelen over een menfch die tot

Pilatus en eenes anderen Gebied  Prrekking of Regt-Bank behoorde. En derhalven

Herodes zĳnfe Vrienden geworden, uitwiíTende en agter rugge werpende de Vyand—

ЕЩЁ“ lchap die tuchhen haar ontílaan was , over het ombrengen van de Galileers,

welkers Bloed alswe terí’tond feiden , Pilatus met dat der‘Ofl‘erhanden ge—

mengd
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mengd hadde. Doch Pilatus fiendejcfus wederom tot hem gebragt ,- neemd

uit fulk een onverwagt voorval, gelegentheid , om de Overpriefiers en de

Oudíle des joodfchen Volks , van nieuws by een te roepen ; en feid tot haar 5

Маппеп Overpriellers , Sec. G] hebt 'defen menfe-he zotnzygebragt', als ee

nen die het Volk afkeerig maakt; endefret ik hebbe (hem)m uwe tegenwoor

digheid ondervraagd _, en hebbe in de/en menfehegeenfehuldgevonden ‚чти

het gene daar gy hem mede beß'haldzgd. Ja ook jeljs Herodes niet: wane

ik hebbe „мат tot hem афиши , enfiet daar и rvan hem nietsgedaan _»,

dat des Dood: waardig и. Soofal ik hem dan Kaßy'den en lor—laaien. Waar

in Sonnen-klaar te fien is 5 dat Pilatus de befchuldiging derjoden heeft opge—

nomen , als van eencn die het Volk van onder de gehoorfaamheid des Room

fchen Keifers fogte af-te-trekken; en dat hy hem ook als foodanig befchuldigd,

tot Herodes geionden heeft: doch waar van hy hem vry kend , als hy fe d д

Ik en ‘vinde geen fi‘huld т hem ‘van ’t gene waar medegy hem befehnldzgd.

En wat die befchuldiging was, field Pilatus haar in defe reden voor; na—

melijk, dat fy feiden ,- Dat Ь)! het Volk afkeerig maakte , Luc. 23: 14.. Van

welk hy hem dan ondervraagd hebbende , niets waaragtig had’bevonden s en

derhalven hem ook niet ver—Oordeelen kon. Ja het gene Pilatus noch als

een veel kragtiger reden voor Jefus onfchuld by-brengd', is dit; dat ook

de faak even foo voor Herodes de Viervorl’t over Galilea ‚ uitgevallen was‚- in

wiens Gebied defen menfche t’huis hoorde; en in welke Landilreek (y hem

immers befchuldigden,dat hy het Volk van daar afhadde beginnen Oproerig Hocdam' .

te maaken: En daarom , nadien hem Herodes ook onfchuldig oordeelde , foo Hg, Pilarusg

flond’erby hem niet anders te doen ‚ als defen menfche wederom los te laa— ‘í'â'ïlg‘á‘t.
ten. Doch feid hy, om dat het kan zijn dat’er mifl‘chien yts van hem , in nain еппоь;

weerwil der Joden gedaan is _, dat door een ílinkfe opvatting wel qualijk ЕЁ?“
kan opgenomen worden; foo wil ik hem ute geval Kaßy'den ‚‘ dat is na de :aimais

Romeinfche wijfe GeeíTclen , en daar op Vry-laaten : want ik vinde niets in

hem, dat des Doods-waardig voor mijne Vierfchaare kan genoemd wor- хата“

den , Luc. 23: 15, 16. ’r Selve naderhand andermaal voorwendende,wan— van Pigna .

neer hy haar ten derdemaal afvraagde;v wat hy dan quaads gedaan hadde, 22:12:};

vers 22. Еп of mogelijkdit ten eerl’ren noch geen gehoor by dejoden kon- fus los te

de vinden , doet hy fluks op defe reden , noch een andere opmerkelijke voor- lam“

Haag; op dat hy ten minílen onder fchíjn van eenige betamelijkheid , figje

fus te gelijk van den Hals fchoof, en van een Dood-vonnis verfchoonde ; fe .

gende; G] hebt de Gewoonte dat iku op het Pafiha eenen los-laate ,‘ wildgy 1011- 18:39

dan dat ik n den Koning der loden los-laate ? Dochde Schaare door de Over.

priefters aangehití’c zijnde, riep’er tegens in; Weg met dejen , laat ons Ba.

rabbam los. Voorwaar het heeft veele vreemd gelchenen , dat Pilatus hier

fegd з Dat de joden de Gewoonte hadden , van dat hy haar op het Pafcha ee- `

nen Gevangenen los- liet; ofte gelijk als Lucas fegd д dat hy haar op het Lu" 13:17.

Feelt , Eenen moe/ie los—laaien: namelijk op het Fcefi van Pafcha, en niet Ofpflamg

onbepaald op alle de Groote Fcellen; gelijk fommige met Beza en andere dFß'OS'la“

hier uit gemeend hebbenidewij'ljohannnes in de {lraks aangehaalde woorden, 225132"

alle шт wegneemd , en de voorgewende los‘laating alleen tot het Pafcha Rominfc

bepaald ; het gene doe na gewoonte was en gevierd wierd. Dus heeftmen

dan alleen hier te overwegen, of defe Gewoonte van dejoden ofte van de втооте

Romeinen eenige waarfchljnelijke af—komí’r toe te rekenen is? ofte dat mo

gelijk hier in yts van beider zijden toegebragt is? Wat dejoden ‚ ten aan—

lien van den Tijd belangd‘, foo fietmenligtelijk , dat het Vry—geven oflos

laaten van een Gevangenen , veel beter met het Pafcha , dan met de om.

flandígheid van eenige der andere Feefi-daagen over-een komd; om dat

hun
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Шиш: hun fulks ten minflen , eenige geheugenis van de Verloffing uit de ilaaffe Ge

fiñŕtfflf vangenfchap van Egipten indagtig maaken kon : welke aanmerking fommige

vâlîËËnGC‘ foo VVettig heeft gefehenen , darfe dit alleen voor de waafchijnelijke oor—

‚_ fprong, van fulken gewoonte, en Inílellinge defer Feellelij ke los—lating hebben

гаси by de opgenomen : niet tegenllaande fy met alle omligtige Mannen bekennen , dat

lĳk“ ka; de regte af-komí’t daar van , niet alte klaar bekend is. Want alhoewel de Ge

ïìîj‚'°°' leerde Voflius en Grootius dit gebruik , van der Romeinen gewoone vry—laa‚

ring, willen arf-halen, namelijk die dikmaals op het Feeíl van Ceres tot verfoe‘

ninge der Goden gefchiede; (hoedanigen weldaad de Keifer Augullus ook

aan de Joden foude vergund hebben5) foo fchijnd egter defen Roomfen Stadt‘

houder hier te belijden,dat het niet hare, maar derjoden eigen Gewoonte was.

Gelijk het ook {waar te gelooven is, dat de Roomfche Keifers,het zy Augufius

of Tiberius , See. uit haare wijfe van los-laatinge , (namelij khet ontflaan van

de Boejen der Gevangenen , die op het fpreiden van eenige Beddekcns ‚

welke in den Tempel toegerufl: wierden , als of ’er de Goden op fouden

komen aanliggen om te Eten, quam te volgen ;) aan deJoden fouden ver~

gund hebben , juill op haar Pafcha , een eenigen Gevangenen los te laaten.

Вы“? Voorwaar indien dit alfoo was, Pilatus foude ongetwijífeld veeleer tot de

Joodfche Overpriefiers gefeid hebben 5 Gy weet _, dat het der Romeinen Ge

ds'joodfc 'reinante ¿s 5 dat haare Geregts—beforger: op dit ofdat Fee/ŕ, eenen Get/ange.

:$332, nea lor — laaten. Doch nu leid hy 5 Gy hebt de Gewoonte dat ik a op het

Котсйпсп Paß/9a eenen Zos-laate . ja Lucas fegd 5 Dat byfi‘lk: moe/ie dom : namelijk dan

3mm hed: volgens de gewoonte der Joden; na welkers on-affcheidelijke Wetten fig

delen Stadthouder in meer voorvallen gefchikr heeft 5 gelijkwe in’t Derde

Hoofdíluk over fijn uitkomen tot de Overpi‘iellers; om datfe niet in ’t Regt.

huis gingen van wegen het Pafcha , hebben aangemerkt. En hier en geld niet

_ regen , darmen inbrengd ‚ dat die gene , welke tegens de Wet van Mofes

Num s s- gelondigd hadden , fekerlijk moeften gedood worden ; en dat dejoden der.

ms 50. halven geene vryheid hadden , eenen Dood-waardigen los telaaten; (Want

Dm“ ‘7"‘ als )mand de Wet efl/lofi: te niet: gedaan hadde, dießierfрт!” Barm

’ епх9:ц.

Matrh.18. hartig/acid , onder twee of drie Getuigen ‚ Hebreen 10: 2 8 .) naardien men

т: '86;' doorgaans feer veele dingen ontwaar word , die de laaterejoden ingevoerd en

года! J}. gedaan hebben 5 waar doorfy fommige Inůellingen van Mofes, ten aanfien der

m. ilrikte onderhoudinge , gerekt en geboogen hebben na haare uitleggingen en

237521255" gedagten : En derhalven ook feer ligt onder die veranderinge hebben konnen '

'vor im invoeren , eenige Barmhertigheid te oeffenen aan een Misdadigerop het Pa

ge' fella 5 die haar foofe meenden , de verloflìnge uit Egipten levendig konde ver

toonen. Hoedanigen gewoonte de Romeinfche Gebied-hcbbers onder haar‚te

Igelijk met het vergunnen haarcr vrye Godsdieníl en Wetten , niet fonder re

den hebben willen opvolgen en beveiligen. Aldus heeft dan Pilatus defe eige

Gewoonre der Joden tot fijn voordeel konnen nemen 5 om onder het voor.

houden van defelve ,Jefus te bevrijden; gevende haar de keur uit twee Gevan.

genen 5 namelijkJefus ofBarabbas5 welken laatfien doe over een Doodflag on.

der andere Oproermaakers in banden zat 5 op dat hy haare gewoonte voldede

feggende; W¿ld ¿y dat ik u de Koning der loden los-lante ? _joh. I 8: 39. Stel.

Waarom lende Jefus hier tegens Barabbas 5 om dat hy hoop hadde , dat de] oden van

äl‘xt’dlcî,‘ wegen de ongelijkheid defer twee Gevangenen ‚ ten minflîen Iefus fouden vry.

Gevangen eifchen: want of fy wel beide over eenerlei misdaad waaren aangeklaagd;

_ namelijk dat Barabbas felfs niet alleen binnen jerufalem fig in een opent

Шт! [ШЁ- lij ke Oproer gemengd hadde , maar daar toe ook noch eenen bekende Dood

flag begaan hadde 5 en dat Jefus befchuldigd wierd , dat hy het Volk Op

roerig maakte , en van de gehoorfaamheid des Roomfchen Keifers fogt af

(C
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t'e troonen 5 verbiedende Schattinge te geven , Src. foo was het nochtans met

defe beide foo gelegen , dat den eerllen voorlulk-eenen Schelm , opentlijk

bekend was , en ook alswe feiden , een Doodflag gedaan had , gelijk hem Mat

theus brandmerkt, kap. 2 7: 1 6. Doch den laatllen, {legts foodanig mondeling

befchuldigd , dat hy ielfs van derjoden voorgewende feiten, niet en kon over

tuigd wordê, en Pilatus ook genoegfaam door gerugte en vele blij ken bemerk- д

te , dat dejoden hem alleen, Ult ngjdzgheid Отжигает hadden , vers 1 8.

Dus {ogt hy dan veel liever uit toe-genegentheid , onder d’opvolging van der

joden gewoonte, jefus los te laaten , dan een uitvoerder te zijn van den haat ,

diefe tegens defen menfche , waarfchij nelijk over ’t verliefen van haar Gefag ,

opgenomen hadden : hem befchuldigende met feer veele dingen, die voor На

latus geheel geen proeffchenen te houden. Doende gelijk Feûus eens van de .A

Edelmoedigheid der Romeinen getuigde 5 dat het geenlinds haare gewoonte ЬЁЁЁ“ in

was , eenig menfch uit gunlle ter Dood over-te-geven, Aëtomi: 16. Doch dcfcn nä’ _

de joden fogten Jefus door defen Regter van kant te helpen , op dat de ЁЁЁЪ‘ЗЁ“

menfchen daar uit fekerlijk (ouden beginnen te gelooven , datfe nu dus lang moedig

niet dan een Verleider hadden nagewandeld: ja die voor den Stadthouder,
als een Beroerder van de gemeene ruíte des Volks , fchuldig bevonden en ge- n '

{traft wierd. Maar gelijk defe aanmerkinge te weeg bragt , dat Pilatus rel..

kens in lijn Vonnis fogt te aarfelen 5 alfoo wierd by daar in ook noch onder~

íleund , door eene befendinge van lijn Gemalinne: welke doe ter tijd ook haa

ren Man in de Provincie vanJudea gevolgd was: doch hoedanig te Vooren on

der Augultus en eerder , niet toe-gelaaten wierd. Hem doende afraaden

daar hy rceds` op den Regter-Itoel zat ; dat hy lig doch niet bemoejen wil

de metdien regtvaardigen menfche ; dewijl haar een feet benaauwden Droom

daar over veele bekommeringen hadde ingeboefemd , Matth. 2 7: 19. Over

welke feldfaame en onfekere oorfaak de'fes Tuilehen-vals , fommige Geleer- ofdcfcn

de Mannen, verfcheide niet alte voorligtige bedenkingen hebben opgeno- Ею?“

men: want veele hebben gemeend , dat defen Droom , Pilatus Huisvrouw „ЁЁЪЁ'

alleen door den Satan ingeworpen is; als die lijn ondergang injefus dood ваять

voorliende , het Vonnis (ou hebben foeken te fchorten. Doch defe befpiege- о.

lingen zijn ydele vindingen en Droomen van menfchen die geen dooriigt en

hebben: want hoe iffet te denken, dat den Satan, die daags te Vooren, foo krag

telijk in judas gewrogt hadde , omjefus in de dood te helpen , in defe korten

tijd , foodanig van linnen fou veranderd zijn , dat hy nu het felve door den

Droom van een Heidenfche Vrouwe fou hebben foeken te verhinderen г

Daar-en-boven , nadien Mattheus defen Droom fchijnd by te brengen , als

door een boven-natuurlijke oorfaak te zijn voortgekomen, foo Щеп van wegen

d’onfekerheid der ware oorfaake , veel gevaarlijker die aan de Magt des Satans
toe te fchrijven , dan te gelooven , datfe door een Goddelijke ingeving kan DCEM

voortgekomen zijn.. Want indien het ecrite gevoelen veilig Pfand mogt grijp- Ждёт;

реп, loo foumen met defelve waarfchijnelijkheid mogen feggen, dat den wak- ¿CFC dingen

ker-zijnden Pilatus , foo wel als íijn droomende Vrouwe , door den Satan ge- Égdlëfâük

dreven is geworden , omjefus Onfchuldig te verklaaren; daar de H. Schrij- bcßuurop

vers nogtans den geheelen handel van Pilatus fchijnen by te brengen, tot regt- ‘c dmgm’

vaardiging vanjefus onfchuld 5 waar toe hy den Duivel geeníinds tot Advo

kaat noodig had. Soo dat Ioh. d’Efpagne hier over wel beíluit , als hy feid ;

Ik wil liever de getilzgenißìn rudn »Iejùs Onfc/:ruld rvoor een [идет/т Gods ‚

als 'voor`v een kun/t des Duivels houden. Als dan de Overprieíters onder defen

vernemen , dat Pilatus door fijne aanbieding, Jefus tegens Barabbas ,inde

waag-fchaal Ptelde , fcheen het hun gevaarlijk , of Jeíus niet wel en foude

los-gelaaten worden , en haar gantfche toeleg in ’t riet loopen fou. Dus

О o 0 o hitllen
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hitílen fy dan het Volk door haare Raad-geving en Gefag , fonder ophouden

aan,om ßarabbas te eiíTen,en te willen dat jefus mogt Gekruilt worden. Waar

op fy dan niet alleen met alle-Man defen Dood—flager los eifchen 5 maar

(y roepen daar toe ook noch, met een af-keerige reden over Jefus5 Weg

met defm ‚‘ en laat ons Видит! las. Pilatus fiende hier fijn toeleg tegen hoop

uitgevallen , Ptond met het í’tuk niet weinig verlegen 5 en willendej efusegter

geern los-laten, often minllcn niet aan den Dood-itrafovergeven ,‘ vraagde de

joden wederom; wat fy dan wilden dat hy met Jefus doen fonde? Doch

шамот jj’fi’z'dm alle ш hem ,' laat h] сету; ’wm‘dm. ja fy verdubbelen haare

de joden begeerte met een uitfinnig geroep , feggende 5 Kruijf hem , Kruiflhem _‚ Luc.

Tĳm)?!“ 2 3: 2 I. Genoegfaam uit de loosheid der Overprieí’ters en Schriftgeleerde vait.

Gekrulll: ficllende, dat die firaffe t’eenemaal op lijn begaane misdaad pafle; terwijl

"МЮ" fy hem van Oproer befchuldigd hadden; en datmen defulke nadeRoom

fehe Straf-wijfen , ook шеей loodanig was gewoon te handelen. Doch Pila

tus haar dit noch geenfinds konnende toefiaan , vraagde nochmaals; Wat

heeft h)’ dan quand: gedaan ,‘ ik m winde geen fi’huld in hem 2 Als of hy

{eggen wilde; hoe kan ik defe Man doen aan het Kruis nagelen , daar ik -

niets des Doods-waardig in hem en vinde: ofgelijk Lucasiegd ‚' Ik hebbe

geenfchuld de: Dood: in hemgevonden. Veelmin dan dat ik hem aan de wree

Vo‘îrflîg de dood des KruiíTes overgeven kan. Maar kom-aan , neemd genoegen aan

ЩЁЁЁ“ ’t geen ik doen fal 5 ik fal hem u—lieden te geval Kaitijden , (dat is GeelTe‘

los [C larcn- len) en daar op los-laaten. Doch dit was Oly in de V lam gegoten , en ten mog—

ter niet aan helpen : want fy riepen des te meer; Laat hj Gekrugfl worden :

ja de meenigte wierd noch onder dit roepen en gillen , van de Mannen Over

priefiers onderí’tennd , en te heftiger gemaakt 5 op dat Pilatus haar doch niet

met reden , noch met klaare bewijfen voorJefus onfchuld ,overreden mogte 5

maar datfe hem liever met on-ophoudelijk roepen en fchreeuwen,overfnorken

fouden. Voorwaar een openbaar Teeken van haare verlegentheid : want niets

meer tot befchuldinge hebbende in—te-brengen , hebbenfe Iig met dufdani

gen dolle-mans onbei‘uif’theid , en bedreiging van Oploop tegens defen Stadt.

houder , moeten behelpen 5 gelijk dat aaní’tonds verder blijken fal. Pilatus fig

hier aldus van derjoden verwoedheid benard vindende, oordeelde tot defl‘elfs

bezaadiginge raadfaam te zijn ‚Jefus tegen regt en billikheid , terwijl hy hem

meer dan drie-werfvoor het Volk hadde onfchuldig verklaard , te doen Geef

felen ; dat is met Riemen ofmet Pefen flaan : gelijk de Geleerde willen dat

веет! men het GeeíTelen hier alfoo nemen Ы:nadien daar tweederhande maniere van

ПгаРЬУ Де GeeíTelen by de Romeinen geoeffend wierd; namelijk met Garden ofRoe

Котстт- den 5 en alswe feiden , met taaje RiemenpfSweep-leders. Welke laatfie wij—

fe men houd, dat шеей: in de Strafder Slaaven gebruikt wierd: want men

hield het G‘eefl‘elen met Roeden eenigfinds voor een minder firaf en {chan

daal. En die dus in ’t Regt-huis Gegeefleld wierden (want fomtijds gefchiede

dat gaande langs de Straate , en_nav de Geregts-plaats uitgaande om Gekruifl:

te worden , ôte.) plagtmen aan een Kolom te binden ‚en deHagen op fijn rug

ge te geven. Invoegen dat fommige Schilders hier in met Maldonatus en veel

andere gemifl: hebben , wanneer fyjefus met Roeden Gegeeífeld , vertoo

nen: doch ’t geen andere beter hebben waargenomen 5 gelijkwe terfiond-na

der moeten uitvoeren. Want daar wierd felden ymandGekruift, voor dat

омега, hem ecrit met Geeffelen den rugge gepurperd was. Dus diend dan hier

Едите! ondcrfogt , of Pilatus defe Geeflelinge aan `Iefus gedaan heeft, om dejo
s ‚ om hem . _ .

durdmîg den tot Medoogen en Barmhertigheid te beweegen , en hem door dat mid"

Êfäîlîrtkm del alfoo los te laaten; (gelijk fommige‘ uit het verhaal van Johannes kap.

Засада, 19: I. See. afnemen: fiende Jefus daar naar het Geelfelen , met een Ëoome

« rOone

Luc, 1;:zz.



Jesus voort DEN ROOMSEN STADHOUDER PoN'rIUs PILArUs. 659

Kroone en Purpere Mantel, heel fpottelijk aan het Volk voorgelteldzen den loden

Mattheus en Marcus het Geefi’elen foodanig fchijnen te verhaalen , als of

fulks gefchied waare, eer en voor dat Pilatus hem overgaf om te Kruifli— bewegen

gen? liet Matth. 27: 27. en Marc. 15: 15.) ofte wel dat defe Geeffeling "3;—

gedaan is, tot een Voorbereidfel van het Kruis; nadien de Romeinen ge- шеей”

woon waaren , alle misdadigers die tot het Kruis ver—Oordeeld waaren ‚ eer- И??? .
{lelijk te Geeil‘elen: ja men hield onder haar ‚ het Geeffelen voor een deel van iâi‘uicsl ‘t

de Dood—firafdes Kruiffes. Welk ecrite van beide gevoelens, vele Voorítan- “‘13?

ders vind: doch fommige willen ’t laatíle mail aan de waarheid gehouden

hebben: gelijk d’Heer BI N ‚в Us ook niet fonder waarfchijnelij kheid oordeeld,

dat het leggen van Marcus genoegfaam te kennen geeft ; datjefus Gegeeffeld

is , om daar na Gekruiíl te worden. Want Pilatus willende de Sehaare-ge—‚fîgfiîs

noeg doen , heeft haar Barabbas los—gelaaten , en hy gafjefus over als hy hem ‚давний;

Gegeeffeld hadde, (of liever ‘Geeflelende,) om Gekruií’t te worden. Invoe— вскипит

en dat het oogmerk defer Geeffelinge was , op dat lefus na der Romeinen ËÎ'ÎÎL‘O‘Ê

wijfe , Gekruift fou worden. Tegen welke de woorden van Mattheus 3 Maar пс Ёши

_?qu Gegeeflèld hebbende, gaf hy hem over om Gekî‘uifl te worden; on- R°m°’“°"'

fes agtens , geenfinds aanloopen, maar veel eer te kennen geven , waar toe

Pilatus hem doen Gccffelen heeft; namelijk om Gekruift te worden. W

feggen alleen dat Pilatusjefus heeft doen Geeffelen: op dat niemand foo

uitzinnig en worde als Веда, die geloofd heeft , dat defen Stadthouder dit Palm?“

felfs gedaan heeft; ’t geen waarlijk te belacchen is: want fehoon de Euan- gîîiir‘iâdu:

gelilten feggen 5 Dat Pz'latm hem Gecflì’lde ,‘ foo geeft fulks na de gewoo— Мёда- I

ne maniere van fpreken niet anders te‘kennen , als wy daar foo even verklaar- hĳ,

den: nadien al het gene ymand op fijn gefag en bevel door een anderdoet, lf; §us°11

even foo gehouden word , als of hy fulks in eigen Perfoon dede. Gelijk c "'vm'

>Salomon foo gefeid word den Tempel gebouwd te hebben s en de Heili

e Schriften vol zijn van fulke fpreekwijfen. Andere om het gewaande ver

fchil , aangaande jefus Geeffelinge te ver-etfenen; hebben in bedenken ge—

nomen , ofhy niet wel tweemaal mogt Gegeefl‘eld zijn ? Het gene niet waar

fchijnelijk is ,- alhoewel Pilatus dit Geeffelen , en befpottelijkjoefltellen, en na усат: i,

binnen uitbrengen , kan aangeleid hebben , tot een laatíle proef, waar door hy "i" fg“

‚wilde befoeken , ofdejoden niet te bewegen waaren , om haren Koning van ’t 'gncìîmdî'

Kruis te verfchoonen , en daar toe mogt los-gelaten worden; als zijnde nu door

dufdanigen befpotting genoegfaam gellraft; dewijl dit alles feer wel heeft kon

nen famen gaan in de behandelinge van Pilatus , fehoon hy jefus ook tot een

Voorfpel van het Krulligen , hadde laten Geeffelen, inwilligende dus ver haar

onverfettelijk aanhouden; op dat hy het fwaaríle, namelijkjefus door fijn

Vonnis volkomen na haren wille Over—te—geven, om Gekruií’t te worden,noch

maal onder eenigc Tijd-winninge aan de N agel hing. Boven dit alles foo pleit

ook het gewoon gebruik der Romeinfche Kruis-flrafiÎe voor het laatíle gevoe

len : want daar gingen, als Lipfius aanmerkt, gemeenlijk twee dingen voor het

Kruifligen ,- namelijk de Geeffeling en het Weg-leiden. Het Geeffelen feid

hy, wierd doorgaans voor—af gedaan :’ ja het was in foo gemeenen gebruik,

dat het ook tot een Wet wierd , dat niemand fonder bebloeden Rug aan het

Kruis geklonken wierd: gelijk daarom het fehrikelijk Veersje feld;

DenRug met Sweep of Gard, wel dîgt ‘werd afigetouwd,

En hengel hem rood Geverft, aan ’t Ongeluk/eg Hout.

En alhoewel de Geeffeling foo wel met Roeden als met Pefen ofLedere

Riemen gedaan wierd , foo gefchiede egter die Geeffeling, welk eigentlijk tot

een Voorbereidfel der Kruis-firaf gedaan wierd , meeít door de laatíle‘foort:

_O о о о 2 ’ want
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want om dat het flaan met Roeden alswe feiden , eerlijker was 5 foo heeftmen

de Pefen tot de on» eerlijke Lijf-ítraffe gevoegd: hoedanig gemeenlijk aan de

Slaaven, doch felden of nooit aan Vry-geboorene , noch aan Vrouwen ge

pleegd wierd. En wierden dele Pcfen dikmaal met’eenige fcherpe Doorn-an.

gels , en ook wel met Kooten enBikkels verknoopt. W’aaiom Apuleus gewag

maakt, van een GeelTel met Beeí’ce-beenen geteekend. Doch allulke, wil Lip—

fius geenfinds datmen in jel‘us GeeíTel-(haf verbeeld, alhoewel het eenige

uit Godsdienlligheid foo Schilderen. lNonnus iiioemdefe een Geeílel van

lange Riemen gemaakt. Gelijk mede de Lieeíleli'ng niet altijd op een tijd

en plaats gefehiede: want {у wierd foo wel voor de benen-leiding binnen

in het Regt-huis gedaan 5 (gelijkwe lien ‚ dat aanjelus gefchiede ‚) als felfs

onder de llenen-leiding op den weg, di'iiagende het Kruis, ofgaande onder een

Бабе] ‚ ofre alleen het dwars hout des kruis, waar „те dan met beide Armen

uitgerekt , valt-gebonden waaren, gelijkwe hier na in onfe Printverbeeldin

der Kruis тат, uitvoerig genoeg lullen aangewefen lien. Als dan het Geefle

len na defe gewoonte van l'ilatus Krijgs-knegtcn , diena de wijfe der Romei

nen , de gewoone Uitvoerders der Lĳtlfh‘afi‘en waaren , ook aanjefus ge—

daan was; vergaderden daar op een gantfehe Bende der Soldaten , Matth.

2 7: 27. gelijk by hen gebruikelijk was , wanneer daar eenig Hals- geregt

gedaan wierd: namelijk fy vergaderden in Pilatus Regt- huis, daar jelus

begeefleld wierd, en de Overpriellers niet en wilden ingaan. Wantmen moet

weren , dat dit beellelen niet buiten op de Gevel’peuy in ’t gefigte van yder—

een; maar alswe terílond leiden, na een meer gewoon gebrtuk binnen in

het Regt—huis gelehiede: waar van men de Orden des tijds alderfekerll: uit

_johannes fehijnd te konnen afnemen , wanner hy (eid j dat Pilatus ~Lefus

шлеме, en befpottelijk met een Purp..re Mantel, en Doorne Hair- and

of Kroone , en een Scepter Van Riet in de hand, tot het Volk uitbragt.

lnvoegtn darmen daar door verflaan kan , dat jefus voor het Geeflelen ,na

binnen gebragt is; fehoori Mattheus en Marcus ecrit van het Geefl’elen ,

en daar na van het binnen-leiden {preken Want datmen die beide uit _|0

hannes alfoo verklaaren moet ‚ blijkt daar uit 5 dat Mattheus eeríl na het

Geefl‘elen verhaald , dat de Krijgs-knegten,jcfiis omkleed hebben; daar fulks

buiten alle bedenken , voor het Ueefl’elen gelchied is,om da fulks foo wel der

Romeinen als der joden wijfe van doen was: liet Aítor. 16; 22. Soo dat de

Bende dei krijgs-knegten , die onder dit Geeflelen over j efus vergaderd zijn ’,

een Bende van een goed getal Koppen , iehijnd geweelt te zijn : gelijk het in

duidanige gevallen by de domeinen de gewoonte was, uit welke dan fommi

ge, na datjefus gegeefl‘eld was, hem met een lader-Kroon op ’t Hoofd, en een

Spot-mantel om den fchouder , en een Riet-Raf in de hand , gehoond , befpo

gen en geflagen hebben, als eenen diefe nu opentlijk ten lpotte {ouden Itel

len; om dat hy uit een ydele vermetelheid , na de Koninglij ke waardigheid

der joden geilaan hadde. En gelijk ons de Griekfe en Romeinfchc Oudheid

leerd , dat de Koningen en Veld—Overflen , fekere Staat-Mantels , boven

hun Bord-wapenen, om den hals toegegefpt en van den Schouder af-han

gende , plagten te draagen: en dat delelve veelfinds Purper of Schaarlaken,

dat is Rood van koleur waaren ; ‘ (namelijk die met Conzenilje, ofte mo

gelijk met Tyrifch Slakken-bloed, alfoo geverwd waaren j) alioo verhaalen

ons d’EuangeliPten Marcus en Johannes ook , dat deíen Spot-Mantel even

foodanig van koleur geweefl is. Doch gelijk Mattheus defe Verwe eigentlijk

Штамм/ат noemd, alloo heeft het fommigc moejelijk gefchenen , dit ver.

fehil te ver—efi‘enen , op datfe )efus Spot-Mantel van eenerlei Verwe flel.
den. Doch om alle ydele giílingen voorby te fl‘appen, foo kanmen Iig al- i

’ der
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derligtll by die voegen , welke niet onwaarfchijnelijk meenen ; dat offchoon

de Euangelillen in defe Verwe l‘chijnen te verfchillen, men nochtans daar over Een (фазы

in agt te nemen heeft 5 datfe dit Koleur niet fonder reden tweelinds heb- ЁЖ‘ЗЁЁ“

ben konnen noemen , om datfe beide Rood-verwig zijn: invoegen dat истёк

Marcus en Johannes na de gemeene fleur der Ouden (die alle Roode ko. “М"

leuren gewoon waaren Purper te noemen‚,) defe benaanung verkoofen heb

ben. En nadien ook het Scharlaaken by fommige Schrijvers gehouden‘word

voor een koleur dat het Purper feet na komd д foo kan het ligt gebeurd ‘

zijn, dat d’een Euangelilt het waar en eigen koleur heeft uitgedrukt д de

ander alleenlijk, dat gene genoemd heeft, daar het mall-aan quam: ofte

mogelijk ookwel , om dat men , (gelijk de doorleerde S. Bochartus met veele ‘

voorbeelden: bewijl’t‚> by de Oude feer gewoon was, Ршрег Voor Schar

Май”, en wederom Jchar‘laaken voor Рите)“ te noemen. Gelijk onfe O—

verfetters ook daarom in alle drie de Euangelillen , Puffer' hebben vertaald,

fchoon‘ het woord by Mattheus , eigentlijk Scharlaaken beteekend. Soo dat

men te houden heeft , dat de Euangelilten , met d’aanwijl‘mg van dele Ver»

we, voornamelijk hebben willen te kennen geven, dat delen Spot-Man—

tel van een vermaard en Koninglijk koleur geweelt is. Gelijk mede uit de

Oudheden openbaar is , dat’er mets gemeender onder de Koninglijke Pragt

geweelt is, dan het Purper: vergelijkt Luc. 16: 19. met Apoc. 17: 4.. en

kap. 18: 12, 16. Sec. Tot de befchimping nu van dufdanig een Mantel- thîm

kleed, palfenfe ook een Kroone op jel‘us Hoofd 5 namelijk diefe in na—a- ‚ÄÏËZOI

ping van een Koninglijke Diadema ofHairband, uit Doorn-ranken in Гоо` "Скат”

danigen Forme te laamen ’vlegten , datfe die in maniere van een Kroone Жёнам

om lijn Hoofd deden lluiten: hoedanigen lbort van Straal-kroonen, als flefi’slclm—

met fcherpe Doornen , doe al lang van Goud by de Koningen van Syrien Pouw'

en andere , in gebruik waaren geweell‘. Gelijk ook van de Kroonen kan :Sam-1:10.

gelien wordenJ 2 Kon. 11: 12. z Sam. 12: 3o.en andere plaatfen. En ge—

lijk het de Euangelilten genoeg fchijnd , defe Doornen door fulken woord РЫ-пц

af— tofchilderen , datmender in ’t algemeen door verllaan kan ‚ dat jefus Ё:

Kroone van eenig fiekelig of Doorn-agtig Struik—gewas genomen is 5 foo scc.

heeft het ook aan veel geleerde Mannen een ydelheid geldlenen , naauw

keurig te willen onderfoeken , wat foort van Doornen dit geweell’ zijn. En

daar en ontbreken’er ook geene, die opentlijk getuigd hebben, datfe hier

over meer dan te vergeefs gefweet hebben : onder welk men ook den ar—

beidfaamen yver van Clemens , Hieronymus , en eenen Bellonius (waar van

d’eene , defe Kroon uit een Braam-bos , d’ander van een Doorn-boom wil

l gefleld hebben 5) {onder haar agtbaarheid een kreuk te geven, wel fouden

mogen geteld worden. Doch die ons vryheid geven, om met die gene te lac

chen, welke foo meenigte van jefus Kroon-doornen, uit verfcheide Godsdien- щёку“?

fiige bewaar - plaatfen weten by een te laamelen , datmer Schepen mede be- ltîov‘ighce-id

vragten foude: ten zy dan darmen liever deernis met alfulke uitfpoorigc (9“"1Ë‘" lc'

by—geloovigheden behoorde te hebben. En alhoewel ons defe Doornen foo. дают“.

_ danig fchijnen voor te komen, datfe veel eer van eenig teer en buigfaam

Doom‘rijs of Heelter genomen fchijnd , dan uit de Takken van een Door.

nige Boom-{lam (hoedanig onbehandelbaar, de Schilders gemeenlijk als

een dubbelen Hout- hoep , om jefus Hoofd gewrongen, gewoon zijn te

- verbeeldenj) foo meenen evenwel fommige , dat fy aldus na der Schilders

gewoone verbeelding , alderbell: de Konmglijke Diadema , of Hair- band

heeft konnen na-bootfen. Maar gelijk tot dele Koninglijke Kroone en Pur—

pere Mantel , ook een Scepter pal’te, die de Magt en Beheerfching des

Volks verbeelde; alfoo gaven dele Krijgs-knegten jefus ook een Riet-{laf

‚ - Qooo 3 in
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`

Ншьпа- in de hand. Zijndc de Scepter of Gebied—{lafvan Ouds een foodanig Zin.

где-Шт” Tecken des Koninglijken Gebieds , datmen dikwerfalleen een Зонтик,

112352? voor het KONINGRYK felfs genoemd vind : gelijk fulks in die vermaarde

ÎvíZI‘i- Gods-{prak van den Aards-vader jakob blijkt5 fprekende van den Scep.

ter die van Juda niet wijken fonde , Genclìs 4.9: 10. Van de uiterlte Oud

heid af, verneemdmen dat de Scepters eerfl; van Hout, en foberlijk ver

cierd 5 en naderhand van Goud , en te mets ook met Gelteenten vercierd waa.

Шамот ren. Doch de Romeinfche Soldaten , jefus willende als een feer flegten ,

ìläîîi‘iïc" en ydelen Koning toe-{tellen , gaven hem een fwakken кишок in de hand;

S‘ÊPK‘Ĳ“ op datfe te bet, de wankelbaarheid en ydelheid van fijn voorgewend Ко.

ngavcn' ningrijk en Regeering fouden afmaalen en befpotten. Gelijkfe dan ook op

_dele toe-taakeling, terfiond voor hem op de knyen nederfiuipen , feggcn

de , als offe hemdoor dusken averregtfen Eerbied , voor Koning verklaaren

Btl‘potrclíjk en Inhuldigen ‘wilden 5 Weej/ŕ gegroet g)’ Koning der joden. Defe fiacie al—

ìîl‘jffiï'“ foo ontleenende van de bejegening met welke de Romeinen meermaal ge.

gepleegd. woon waaren haare Keifers te begroeten 5 ja uit vleifugt fulks ook aan de

klappende Vogels leerden. Doch dit en wallet noch niet al 5 en ’t en bleef

by dele fpotternic niet; maar fy agtervolgen defe haare Averregtfe begroe—

ting , noch met een erger fmaat 5 hem fpouwende in het aangelìgt en Kin.

nebak Hagen gevende 5 op datfe hem , en malkanderen verklaarden; in wel

ken verkeerden zin {у feiden5 l’Ì/eĳi gegroet gy Koningderyoden. Enom

datfein haare mishandeling , het den joden niet en wilden toegeven , (als die

by-na alle dit felve aan hem in ’t Huis van Pilatus gedaan hadden 5 fchoon

het hen minder paíte als defe-‚) foo namenfe jefus noch dit Scepter—riet uit

de hand , en floegen hem ‚daar mede op het Hoofd 5 op dat hy daar door van

fijn Doorne Kroone geprikkeld wordende , de onbefonnenheid van fijn inge—

beeld Koningrijk , des te beter ontwaar mogte worden , Matth. 2 7: 30. Uf—

men nu ook hier ons Duitfche fpreekwoord‘ AVERREGTS, dat is, Onregz“,v

Verkeerd, Slink: (W. van het leggen der Roomfche Krijgs-knegten , AVE

REK JUDEORUM , Z_íjd gegroet Koning deryoden, moet afleiden, als die

Ona-km dit in ’t Romeinfch , dat is in ’t Latijn fouden gefeid hebben, gelijk fom

’1f-km“ mige meenen5 fulks houden wy buiten fpoor , en alte verre gefogt: alhoe

13:0,“— wel het ons feker Jefuit heeft willen op de mou fpellen. Alleenig willen

“mm wy met fommige Duitfche Taal-pluifers niet ontkennen, dat het woord

Afl/erregt: waarfchijnelijk faamen—gefet is, uit A’ver, dat is Wan, On, of

Af, en van Regt; en aldus te faamen gevoegd, niet anders dan Onregt,

ot’Wanregt beteekend : want Aver meend ook by de Vriefen Over ,‘ waar van

daan de woorden 5 Averg eloof, „Aver/mnd.: , A‘verng's _, even als A’uerreg‘t:

Mus is m by eenige Duitfe Land-aard , in gebruik gekomen zijn. En dat de Oude Vol

осн тест ken meermaal gewoon zijn geweefi, in onfekere gevallen, ymand door befpot

53:32}? tinge ten Toon te Rellen, fulks fchijnen ons cenige blijken niet duillerlijk aan

Oudcnbß te wijlen: gelijk onder andere uit Philo by-gebragt word‘; dat die van A

fpm’ lexandrien aan een Krankfinnig menfch yts diergelijks, als hier de Romei—

nen aan jefus deden, gedaan hebben 5 op datfe daarmede Agrippabefpot

_ ten (ouden; als die fig Koning noemde, terwijl hy die Eer—naam onwaar—

dig was: {tellende dien menfche op een verheven plaatfe met een Koning—

lijke Hoofd-band van Biefen; en een Mantel uit Matten geweven om ’t lijf;

houdende in de hand een Staf van Oever-riet, of Papier-gewas , gelijk de

’ Nijl voort-brengd : hem doende volgen van eenige Stok-draagers , en

Jongens die hem alderhande Eer-bewijs onder fchimpende gebeerden‘ toe—

bragten. Jefus dan na het GeefTelen dus lang in het Regt-huis met (maar,

en fmerte afgemat zijnde; deed hem Pilatus in delen toeí’tand, onderlijn

ГС
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tegenwoordigheid na buiten op de Gevel-peuy tot de Joden uitbrengen: ММ:

nochmaal beproevende , of hy door dufdanig befpottelijken Schouw-ípel, ¿fiìbffpof

de verwoedhcid defer gemoederen niet bedaaren , en jefus los-laaten kon: tot

haar daar toe dan ook met defe nadenkelijke woorden toefprekende ’, feg- диода]

gende 5 Sier , ik [frange hem tot u-lz’eden uit, op dat¿y weet dat 1/а т hemgeen ““S‘l’mgr‘

fihuld en 'vinde , Joh. I 9: 4.. Even-eens als ol' hy geleid hadde, Ziet daar gy En waar‘

joden Overprieí’ters , daar hebt gy uwen voorgewenden Koning , die gy aan om шьёт

my Overgeleverd hebt, als eenen die den Keifer wederí’raat: doch wel aan, be- Ш“ dc c'

fchouwd hem nu eens , en liet hoedanig belacchelijk ik hem heb doen toe-ta.

kelen , en oordeeld daar uit , dat ik waarlijk in hem niets en vinde, waar uit my

blijkt, dat het defe Man emit is om fig tot een Koning op-te-werpen‚ geò

lijk gy’lieden fegd : want Siet den men/che ,‘ ik brenge hem daarom tot u allen

uit, op dat gy dit daar uit alfoo vermoeden en afnemen foud. Gelijk gy

nu ook wel gelooven kond , dat voor defen menfche , die hier foo ellendig , en

van alle hulp en voorfpraak ontbloot, voor u oogen Praat , van nu voortaan niet

te vreefcn is , dat hy eenige Magt ofAanhang maaken fai; ofte fig tot Konin

ooit opwerpen 3 ofte het joodfche Volk van de gehoorfaamheid des Kei.

fers fal konnen aftrekken. Want fchoon hy mogelijk fulks al door een waan

wijfe inbeelding fijner verdwaalde zinnen voorgeflagen heeft ; foo vinde ik

hem egter daar over veel eer dus te befchimpen , dan aan de Dood-ltrafover—

te-geven. Gelijk gy joodfche Overprielters ook wel lien kond, dat hy ,

behalven dat ik hem doen Geeíl‘elen hebbe , door dufdanigen fpottelijken

vertooninge , hier genoegfaam in uwe tegenwoordigheid gefiraft Praat , over .

fijne onfinnigheid, met welke het u ten uiterl’ten behoorde genoeg te zijn д

dewijl ik dit alles u te geval hebbe laaten doen , om dat ik geen waare fchuld .

in hem en vinde. Doch dejoden en bekreunen haar dit erbarmelijk Schouw. Önbel'uisde

f e1 geenfinds; maar vallen met een aanhoudend geroep daar tegen uit 5 513132511

rul/i hem, Krmfi hem. Soo dat Pilatus toeleg hier wederom te loir liep, lende усгц:

en geheel tegen fijne verwagting uit-viel. Want daar hy gemeend had, dat

de joodfche Schaare fig fou bedaard hebben, ziende nu dowind en groo. ЬсЬЬш.

ten ophef van jefus Koningdom t’eenemaal gevallen, en opentlijk voor al

de—weereld ten Грог gefield, daar verneemd hy haar nu maar des te ver“

woeder 5 en wel byfonderlijk de Overprielters en Oudfien des Volks , die Eg ‚

geduurende defe Geregts-handeling , voor het Regt-huis onthielden , en het

gemeene Volk , op welk infonderheid de Pharizeefche Seele veel vermogt ,

van buiten tot na binnen in de Vierfchaare , tegensJefus aanhitllen. Soo dat;

Pilatus daar over Bal-oorig geworden , haar met erníl: toe- graauwd en

fegd , Neemd gy-liea'en hem , m Krug/13 hemЛед“: ‚‘ Wат‘ my aangaande , Ik In тещ

m 'vinde geen fehuld т hem. Voorwaar dit en konde Pilatus niet ter goeder Pim# гс—

meening leggen , by—aldien dejoden alle Magt waare benomen gewecfi ‚om °'

eenig Misdadiger met de Dood te l’trafi‘en. Doch nu geeft hy te kennen, regge“,

ja feid genoegfaam; Ik en kan hem niet Kruifligen , wantik en vinde geen ÉTÉ/ibm

fchuld van Oproer noch van Gequetl’te Hoogheid in hem , ofte yrs dat my of

het gefag des Keifers raakt 3 en derhalven vind ik my ook geenfinds bevoegd

om defen menfche ter Dood te ver-Oordeelen. Maar nu gyjoden, is hy u lo‘o

dapper in de weg , of heeft hy het foo grof tegens uwe Wet verkorven ,

dat gy hem met geweld Wild Gekruiit hebben, gy meugd het felfs doen,

hoeft’er my noch mijne Regt-Bank dan niet mede te bekommeren, En alú

hoewel de joden op defe aanfpraak wel een weinig van Taal veranderen, ’

nochtans blijvenfe drijft daar by , datfejefus van kant willen hebben, en dat hy

fierven moet ,— feggende; Wy hebben ет Wet , en na onfe Wet methjfler.

'vm ,‘ шт h] heeftfigjèl‘vm Gods Soonegemaakt. Als offe {eggen wilden i

Het
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waartoe Het is miffchien daarom dat gy geen fchuld in hem en vind, dat gy onfe Wet,

122163“ en veel -min onfe toeleg niet en v‘erfiaat. Voorwaar een loofe vond: want fy

tegen шь- brengen dit , datjefus lig voor de Soone Gods uitgegeven hadde , niet anders

‘ï‘nbïll‘ì'm' voor , als foodanig , dat fulks voor den Stadthouder , ook tot de misdaad van

lío Ёщаа: Gequetlle Hoogheid kon betrokken worden: te meer in defetijd verdagt,

Ещё“: om dat onder de Regeering van den Keiler Tiberius , ymand om de min

стаакг [te fchemering , hier aan fchuldigraakte , en feeŕligtde kladde van Oproe

“м‘- righeid , op den hals gefmeten wierd. ’t Geen dejoden wetende , foo was

daar henen ook haaren gantfchen toeleg geflrekt». En daarom wagtenfe haar

ook wel te feggen _‚ dat hy een Gods—lalìeraar was : noch (y en willen hem ook

als foo eenen niet beklaagen: want dan haddenfe hem na haare Wet felfs kon.

nen ‚ ja moeten Steenigen: gelijkfe te vooren meermaal hebben willen doen,

oh. 10: 33. ’t Geen dan ook Pilatus even alfoo {cheen op te vatten , als

hy feicle; Kruiít hem felve , heeft hy tegens uwe Wet misdaan. Doch om

dit te ontwijken , hebben dejoden haare Wet van Gods-lafieringe ‚(tegens

welkejefus noodfaakelijk na haare meeninge misdaan hadde , met iig voor de

Soone Gods uit te geven ‚) ook tot de misdaad van Gequetí’ce Majefteit be

trokken : alhoewel het anders feker is , dat jefus eigentlijk voor de waarheid

van fijn Goddelijk Soonfchap , Geleden heeft , en ook Gefiorven is. Doch

dit en wilden de odcn in defen zin aanPilatus niet voordraagen 5 om dat die

misdaad tot haaren Raad , en niet tot het onderfoek van Pilatus flond. In.

voegen dat, gelijk de Heer BiNiaUs feer wel aanmerkt, dejoden de mis.

daad van jefus Gods-lafieringe hier niet verder by-brengen , als voor foo veel

{y oordeelden , dat hy daar door lig felven fchuldig tegens den Keifer had~

Hoe Pil1_ de emaakt ,- en niet datfe hem eigentlijk daar door Dood-waardig voor den

таща- Stadthouder verklaagden. Want hoe konden dejodenjefus als een Gods

Ёж; in lafieraar volgens haare Wet , van Pilatus willen gedood hebben 5 daar Pilatus
van jefii‘s g haar aanfei , datfe hem felfs na haare Wet [ouden oordeelen 5 en geern bekende

dat hy geen jode en was, en haare Wet niet naauwkeurig genoeg verl’rond

ордене- P’ om Regter daar over te zijn ‚Joh. I 8: 35 . Soo datmen dit leggen; H_y beqfi‘

т" ‘mû- [д (10d: Soone gemaakt, opnemen moet als eenjoodfche verklaaring en uit

breiding van jelus misdaad; fondigende tegen de Majefieit des Keilers 5 dit

waarom alfoo oordeelende na haare Wet. Doch wat gebeurd hier op? Pilatus word

{Нытьё bevreefl; en dat noch veel meer dan te vooren , hoorende dat defen men

„СШЁЁФ fche fig Gods Soone maakte: dat is foo hy meende, fig beroemde van God

mjdsgaŕ delijke af~komí’t te zijn 5 en waarfchijnelijk niet fonder reden: want gelijk

ijnmcäädb dit waangeloof onder de Heidenen in fwang ging 5 dat de Goden te mets

{тай wel beneden op de Aarde quaamen , en ook Kinderen en Helden teelden:

‚g‘gdgb“ (gelijk veel van de Oude Griekfe en Latijnfche Digters , hier van daan

den oorfprong van veel vermaarde Mannen, uit de Goden [tellen 5 ja ook

eenige onder de Syrifche Koningen, fig felven den naam van GOD toe-ge

eigend hebben д) alfoo heeft Pilatus dit van jefus hoorende , konnen den

ken, of hy niet wel mogelijk uit eenige Godheid mogte gel‘prooten zijn.

Dus is hy dan daar over bekommerd , vreefende mill‘chien metjefus te Воо

_ den, iig den Vloek der Goden op den hals te haalen. Hierom hervat hy

Plffus'än Jefus te onderfoeken 5 hy gaat wederom in het Regt-huis , en ondervraagd

¿grafoiëtîm hem fluks , Van waar h)‘ w‘u?_]0h. 19: 9. namelijk hy foekt te vernemen,

Ëngîfêfldc uit wat Stamme , ofte Geflagte en Ouders hy gebooren was-5 op dat hy

(Ша: daar uit ontwaar wierd , hoe hy het feggen der joden op-te-vatten hadde.

Doch als Jefus hem daar op niet en antwoorde , om dat hy buiten twijifel fijn

Goddelijk Soonfchap niet en fou konnen begrijpen hebben , wierd Pilatus

eenigfinds gramlìeurig , feggende; Enßreekt ¿y tot na) niet? ifeet¿y ‚ziet

at
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Dat ik magt hebbe n te Kruz'ß/gen, ende mage hebbe n los te laaten ‚7 Hier J ь I .‚
._ о - ’

op antwoorde Jefus met een hoogdraavende nadruk, daar waarlijk op te rom.

letten fiaat: feggende i G] en fond geen magt hebben tegen: IW] , indien het k..

n niet rvan bo'ven gegeven en шлите. Daarom die m)’ aan n heeft Ofuergcle- lĳfìi‘lï‘ï-“

verd, heeft meerder Sonde. Een antwoorde voorwaar die wel verfiaan zijn» “РИМ"

de, veel ligt aan de omílandigheden van dit Hals-geregt kan toebrengen.

Want of wel eenige Uitleggers dit alfoo opnemen en verklaaren, als of .

efus met defe woorden had willen leeren 5 dat de Koningen en Vorfien Mmm'

der Aarde, alleen door Gods Ordinantie en Toelaating , Magt hebben en ШЁЖ'

Regeeren: foo moetmen het hier nochtans daar voor houden , dat Jefus ”пыта

in defe woorden, veel verder gefien heeft: want alhoewel hy geenfinds de

voorgewende Magt van Pilatus wederfpreken wilde; maar volkomentlijk er

kende , dat hy hem konde aan het Kruis doen hegten , ofte los-laaten 3 foo

geeft Jefus hem nochtans in fijn antwoorde genoegfaam te kennen , dat die

Magt fig nu in dit geval, niet tot hem en hadde konnen uitílrckken , ten

waare dat het door een byfondere Voorfienigheid Gods befield waare , dat

de Joden hem aan Pilatus hadden Overgeleverd: namelijk om dat die Uu—

re gekomen was , van welke hy gefeid hadde , dat hy in de handen der men

fchen , en wel met namen in die der Heidenen moeite Overgeleverd wor~

den, om met hem te doen en uit—te-voeren , ’t gene Gods Raad te vooren be

paald hadde, gelijk’er verklaard word, Aítor. 2: 23. en kap. 4; 27, 28.

En dat defe verklaaring proefkan houden , heeftJefus ons felfs genoegfaam
‚onder dit Hals—geding te kennen gegeven , wanneer hy tot fijn voorgaande re..l

den, aangaande Pilatus Magt tegens Hem, daar by-voegd: Daarom die

My aan u heeft Overgele‘uerd, heeft meerder Sonde, Joh. 19: 1 1. Alsof

hy gefeid hadde 5 Gy Pilatus en zijd wel niet geheel fonder misdaad, om dat gy '

my , daar ik volgens u eigen betuiging immers onfchuldig ben , niet volko.

men ,en felfs niet met u eigen gevaar, enfuld foeken te befchermen; doch са

venwel en is uwe Sonde daar ontrent foo groot niet als die van denJood

fchen Raad , die door ’t archlifiig beleid vanjudas , my in handen gekregen

hebbende, my wel hadden konnen firaffen foo ik tegens haare Wet mis

daan hadde: maar nu zijn fy oorfaak geworden, dat ik naar haar flinks be—

fluit, als een Misdadiger die tegens den Keifer Oproerig ben, voor uwe

Vierfchaare geleid werde , waar door gy nuMagt tegens my _, gekregen hebt

door de Goddelijke Befiuuringe , die dit geval in uwe hand gegeven heeft;

En feker ‚ foomen naauwkeurig op de Volg-draad defer onderhandelinge DatPilarus

let д het fchijnd ons eenigfinds bedenkelijk , ofniet Pilatus defe reden ten min

Ren fchemeragtig, en met nadenken alfoo opgenomen heeft: en wel voor-_ падать m'

namelijk daar uit , dat Johannes on-affcheidelijkopjefus antwoorde, fegd: ЁЖ?“

Van doe—aan fogt leatm hem los te laaten;` dat is, hy fogt nader en meer-~ heeft.“

der gelegendheid, om Iefus van voor fijn Regt-Bank te ontflaan: ja neemd

ook genoegfaam fulk-een voor-nemen , om dat hy nu meermaal daar op

hadde toegeleid. Doch wat volgd’er op? Niet anders, als dat dejoden,

fiende Jefus in het uiteríle gevaar van los-gelaaten te worden , foo onbe

fchaamd en driftig worden , datfe nu felfs loodanig tegens den Stadthouder

beginnen uit-tepvallen , dat het niet veel en fcheeld , offy feggen met ron

de woorden 5 dat foo by-aldien hy Iefus befiond los te laaten , hy fig felfs ‚водит

fchuldig fou maaken aan de misdaad van Gequetíle Hoogheid: willende орт-наге—

alfoo de misdaad , daarfejefus eerfielijk mede beklad hadden , nu cp den hals

van den Stadthouder felfs fmijten. Want dat meendenfe fou daar uit konnen, der.

ja moeten volgen, foo wanneer hy de Oproer—maakers vry—fprak ofonge

firaft liet henen gaan. Gelijkmen in alfulken zin haare woorden fchijnd te

Pppp moc—
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moeten opnemen ‚ wanneer fy niet alleen en feggen , maar ’t felve volmondig

als onder een Straat-gerugt uit-roepen5 Indiengy defen los-loat5ßo дуду der

DC Мс" KUfer: Vriend niet. Een жду/г die hemfelfuen Koning num/et ‚ wederjpreekt

Svoffîîlivin den Kei/er. O.' liflige toe-leg , О! fehelmie üreken; als die ons niet alleen doen

для???“ fien 5 op wat grondileun jefus noodwendig voor Pilatus te Regte moelle

ming» komen , op dat hy volgens Gods Raad-beíluit en fijn eigen Voorfegging , Ge..

Pill“1s kruiit wierd : тааг ons ook Sonnen-klaarJ de gadelooie valsheid en geveinft

heid der joden ten toon ileld: nemende hier dat gene ,- welke haar foo dap

Hoogheid per tegen de Borll itiet , ja tot barilens-toe in haar hert fpeet 5 (namelijk

onder de Roomfche Mogendheid gebukt te zitten , en een Hoofd-geld aan
a den Keifer te betaalen 5) tot een dekmantel van haare goedwillige Onderda

nigheid, op datfeJefus daarmede te fekerder aan ’t Kruis hielpen. Den Stadt.

houder genoegfaam in het aangeiigt {mijtende , dat hy gantfch ontrouwe..

lijk voor de faak des Keifers fou handelen, by-aldien hy Jefus los-liet: dewijl

hy fulks immers niet en vermogt aan delen te doen , от dat hy {ig-felven Ko

ning maakte , en bygevolg den Keifer wederilond. Soo dat het hier foodanig

Wil' uitiinnig met dejoden gefehapen ftond; dat by-aldien nyefus niet als een

gama-hc Oproermaaker hadden konnen aan het Kruis doen hegten ‚ fy veel liever de

.Sfaâf “ст gantfche Stadt,en felfs op d’Hooge Fedi-tijd, in Oproer en Bloed-bad [ouden

ЕШЁЕЁСЁП geileld hebben, dan te Iien dat jefus de hand des Regters ontquaame. Sig

fdm'dil, alfoo niet ontůende , alle het Volk aan defelve misdaad fehuldig te maaken 5

s waar van fy jefus voor den Stadthouder de Dood-ilraf des Kruis waardig

376366 Т- hielden. Pilatus in defe bedraaidheid genoegfaam bewuit zijnde,hoe yverfug~

¿ï 3:0?) tig Tiberius was ontrent alle inbreuken , en opkomende Heerfehappien 5 die

fst verande- fijn Gebied fchenen te beteugelen 5 is over dele joodfche voorwendinge , niet

"и" Weinig bekommerd geworden: want vreefende dat dufdanige quade getui

Шт“ geniffen , maar alte-ligt by den Keifer konden ingang nemen ‚ heeft hy in

infigr Pila- lijn voornemen beginnen te aarfelen , en in twijffel te nemen 5 of het hem niet

жжем“ beter en waare ‚ een onregtvaardig {luk voor defe poos te hand-haven , of

wierd jefas ten minilcn Regeers-wijfe toetelaaten , en de ongelluime buye des Volks

:cvsrfâtglït door de vingeren te fìen , fehoon’er een menfeh onfchuldig om lijden moeíl;

Kruis als felfs iîjn eigen Ampt en Perfoon in gevaar van de ongunil: des Keifers

te Reken. Want fulks fchijnd hy gedagt te hebben , foo wanneer johannes

fegd5 dat als Pilatus dit woord hoorde, hy Jefus liet uitbrengen, en op

den Regteriloel ging neder zitten 5 namelijk in een plaats , die ongetwijf

feld íîjn gewoone Vierfchaare was 5 en van wegen de koniligdngeleide Mar

10549: 13- mere Brokkel-vloeringe , by de Grieken LITHosTxoToS genoemd wierd :

zijnde te defen tijde by de Romeinen in groot gebruik 5 gelijkwe in ’t volgen

Hoofdiluk wat nader bellen fullen. Doch eer Pilatus noch op defen Regter

Proel zit en Jefus overgeeft om te Kruiíligen 5 laat hy niet na verfeheide wig

tige dingen den `joden voor te houden, die haar mogten indagtig maaken,

110e grooten af-keerigheid hy hadde in lefus te ver-Uordeelen: leggende;

Slet uwen Koning. Als ofhy haar hadde willen voordragen 5 Не: en bedenkt

doch, of in defen menfche wel de minile fehaduwe geilen word van ’t gene

daar van gy hem befchuldigd , en daarom gy hein aan my hebt Overgeleverd.

Doch wanneer der Joden onbefuiil: geroep hier door noch niet geitild wierd,

maar des te heftiger aanhielden 5 dat hy Gekruiit mogt worden 5 poogde Pi

рндшз in larus anderwerf de onredelijkheid van dien eifch afte kaatfen. Wantop dat

hy haar de omgerijmdheid van defen eifeh , door de Neus vreef, fegd hy;

теги; :c \Ve1 hoe г Sell i/z uwen Koning Krnißigen .? Maar de Overprieflers iig niet

mom" °‘ ontfìende haar Rokje klakkeloos om-te-keeren , en de Heuik na де wind te

vergeven. _ . . i

hangen, feiden rond-uit;Wy_en hebbenватт Komng als den Kezfer. Те voo

_ ren



JESUS ток DEN RooMsßN STADHOUDER PoNriUs Pinarus.‘ 667

ren haddenfc geleid; “Ту en hebben geenen Koning als Godt: en hadden Onbd“

het betaalen van den Schatting-Penning met lijf en ziele betwií’c, en Jo

fus‚felve door haare Verklikkers daar over met Twilt-vraagen foeken te gcvci’nsde

verfirikken: doch nu fy hem uit haat en vuile nijd , wilden van-kant hel- Ёж?“

реп, foo belijdenfe met den monde-en veinfen te willen , ’t geenfe in haar

herte quaamen te haaren: erkennende hier de Overpriel’ters en Leden van

den Grooten Raad ‚(die anderfinds foo pogten op hate Vryheid , enroemden

datfe nooit waren Diení'rbaaar geweefi ‚j oh. 8: 33.) niemand voor Koning te

houden als den Roomfehen Keifer; aan wienfe Schattinge betaalden, en

door wiens Stadthouder (у nu geregeerd en befchermd wierden. En foo

gaat het vaak met menfchen die email in haar Schoenen fiaande, te mets

een faak aan het Swaard opdraagen , wanneerder hun voordeel of boofe

driften door konnen uitgevoerd worden; daarfe anderfinds foo over-af.

keerig van zijn, dat wanneer de klem daar van niet in haar Zeil kan waa—

jen , i‘y niet op en houden van daar tegen te fchelden en laf’reren; ja dikmaal

daar in niet eer en bedaaren ‚ voor datfe hunne faaken de handhaving haarer

Wettige Regt—Banken ondraaid hebbende , „die aan de Magt van een an

deren Regter hebben valt- gerokkend , op hoope datfe die ten nutte van

eigen Oogwit , verpligt (al worden , tot haar merklijk voordeel af-te-doen. Pilatusv‘vafì

Dus was dan dit de laatfie toeleg van Pilatus , op dat h den dus-ver mishan—

delden Jefus, los-laaren mogte. (‚Младшие fegd attheus ‚Dat b)’ niet:

en vorderde ,‘ maar fveel eer defer Oproer wierd; пат h] Water, en wie: ffii“
de handen rvoor deSe/aaar‘e,‘ feggende; IK BEN ONSCHULDIG VAN HET 7‘ l

BLOED DESES REGTVAARDIGEN: Gy—lieden maagd toe-ffm. Daar door al

foo te kennen gevende , dat hy , eer hy noch voor dit hardnekkigjodendom

fwigten wilde 5 door het opfieken van een openbaar Teeken en getuigenis

fijner opregte handeling, de fchuld van lijnen hals , op diederjoden wierp;

haar waarfchouwende, Тое tejen, Matth. 2 7: 24.. Dus Walt hy dan fijn han

den met rein Water voor al het Volk ,tot een figtbaar blijk, dat hy onbcfmet,

dat is , Onfchuldig wilde zijn, van het Bloed defes regtvaardigen men‘

fche , daar de loden foo dorPtig na fchenen te zijn. Hoedanigen blijk van be- Waartoe

tuiging over Ônfchuld 5 Pilatus hier waarfchijnelijk dede , naeen meer ge.’

woone wijfe der Ouden , die ook den Hebreen genoeg bekend was; ja Ёапаш,

felfs in de Wet van Mofes belaft was in fekere gevallen te doen 5 gelijk te Ейаёизтп

fien is, Deut. 2 1: 1-8. Waar op mede gefpeeld word Pfalm 26: 6. en 7 3: 13. „içi ssc- ’

Ik wafle handen in Onjehuld , ёж. Of nu Pilatus dit eigentlijk na de вы!“ „

Zeden der Romeinen gedaan heeft 5 lig daar door op fijn Heidens willende Ё:

afwaffen en fuiver maaken , van de misdaad die tot noch aanjefus begaan Митт

was , en voornamelijk nu noch fou begaan worden , met hem onfchuldig in de (ИЖЕ: и,

Dood over te geven г 0er dat hy fulks in navolging van dejoodfe gewoonte Фит.

gedaan heeft; denkende haar daar door des te beter te overtuigen? fulks

werd by eenige betwilt , en by andere voor een onfekere bedenkelijkheid ge—

houden. Doch by-aldien ymand het laatflze voor waarfchijnelijk hield,na

melijk dat Pilatus dit na het voorbeeld der Joden gedaan heeft, hy en fou

de onfes agtens, niet behoeven uitgeí’tampt te worden: want nadien Pilatus

nu alreede een ruimen tijd onder de joden verkeerd hadde , heeft hy niet

alleen veel van de Joodfche gewoonten konnen weten 5 maar die ook hier штат

in dit geval konnen oeí’fenen 3 om dat hy met haar te doen hebbende ,al- ‘äîmhjgd'

dervoegfaamí’t heeft geoordeeld, haare gewoonte van doen op te volgen , туфы;

tot een veel kragtiger betuiging tegens defelve. Als die dan ook door ful

ken daad feer wel verí’tonden , wat hy daar mede aanduiden wilde. An- der Jòdu‘i?

derfinds is het ook genoegfaam bekend, dat de Heidenen geloofden, datfe gedaan

Р p p p 24 haare heeft"
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haare begaane misdaden en Schelm-{tukken , met \Vat'er konden afwaffen.l

Doch dit fou minder op de joden vermogen hebben; by—aldien fy ook niet

defelve ewoonte onder haar hadden gehad. En aangaande het Geloofder

Heidenen, foo weetmen, dat de omfigtiglte onder hen,met het waangeloofde

fer afwaflinge, opentlijk genoeg den i‘pot gedreven hebben. Waarom dan ook

eenige fraaje Godsgeleerde meenen, dat Pilatus defe Hand-wafiinge geheel-en

al naar de bevattinge derjoodfche Zeden gedaan heeft , tot een openbaare be‘

tuiging voor het Volk; namendlijk dat hy onfchuldig wou zijn van het Bloed ,

dat hy , van wegen haare onverfettelijke hardnekkigheid, hun te geval , en om

verder Oproer te verhoeden , gedwongen wierd te laaten vergieten. Doch de

Joden door ’t Gefag der Overprielters en Oudíten aangeflookt , omtefi‘ens

hun ‘pligt en Wet te vergeten , worden niet eens hier over bekommerd noch

bewogen 3 maar fy beantwoorden Pilatus betuiging , met een volkomenont

flaking fijner Bloed-fehuld: en luid—keels hem hier over toeroepende‚feg.

genfe; Sy'n Bloed kome o’uer Ons en o‘ver Onfe Kinderen. Als offe feiden;

Dejoden Zijd gy bekommerd dat defen menfehe Unfehuldig ter Dood gaat , wy we—

ten beter; en Zijn daar in foo geheel feker , dat wy de itrafdie gy meend dat

gevoerde uw en ons daar over op den kop fal komen , wel alleen willen op ons nemen

te draagen : Godt mag het ons en onfe Kinderen af-eifchen; wy zijnder

over уегиз wel in geruit: dewijl wy gefiijft door het oordeel des Sanhedrins, hem fe

OD‘ÀÊËËÎÏ— kerlijk i‘chuldig houden; ja voor ydelheid agten , dat gy uwe handen in

„метад- Onfchuld wail. Stellende , ja verpandende hier door alioo niet alleen haar

"11 “01“- {elven , maar ook haare Kinderen , aan den eifch van de Goddelijke Wraake

over haar 5 by-aldien fy Jefum onfchuldig ter Dood deden brengen. Doch het

geenfe dus uiterlijk navolgens een meer gebruikelijke maniere der Joden

ichijnen gedaan te hebben; gelijk van Drufius uit feker Hebreeuwfch Boek,

over Matth. 27: 25'. aangeteekend word. Namelijk datfe leeren , dat in

Regts-faakcn over Doodilagen , het Bloed blijft van foo eenen op fijne na

zaaten , tot aan het einde der Weereld. Gelijkwe ook in dejoodfche Ge.

regts—handelingen gefien hebben, dat de Regters op het uitfpreken der Dood.— ‘

vonniffen , gewoon waaren de hand op des Misdadigers hoofd te leggen , en

te {eggen ‚- U Bloed z)’ op n ,‘ en dooruezgenfi‘huldgaatgy onder. Doch dit

keeren de Joden hier anders—om , alíTe leggen 3 Syn Bloed ¿y op Om , де.

Waarin Maar hoedanig ook Godt fijn eigen faak tegen defejoden ltaande gehou—

èno‘â’taâ‘i‘t‘m den , en tot blijk van Jefus onfchuld ‚ fijn Bloed haar regtvaardig op den

Bloed haar Kop gebragt heeft 5 dat heeft de geheele joodfehe Ondergang, gevolgd

0515350? van onmenfchelijke BlÓed—vergietingen , en het uit-trekken van alle haare 0

Ëqcùjg verheden en Magten ‚к die op den Stoel van Mofes zaaten; foodanig aan de

gantfche Weereld ten toon geileld , dat felfs haare hedendaagfe Verfirooijing

hen niet anders , dan een on—ophoudelijk verwijt en opgeûeken Vuur-Baak

van fiilk—een Godverlaaten [tuk verlh‘ekken kan. Soo datdie Gulde-mond

Chryfoí’tomus feer wel tegen haar is uitgevaaren , wanneer hy feld; Soo

lange al: gy maar tegen: de Идеи/Наперед des Heeren fondzgde, en de Pro

pheten Steenzgde die tot u gefonden шатен ,‘ [до kreegdgy Í/Идет/2725. Maar

federd dat ¿y n aan den Heere fi’lf: vergrepen hebt ,‘ foo 12: uwefmerte On

geneqflĳk geworden. Spelende in die aanfpraake feer fraai op de Parabel,

die _]elus eenmaal voortbragt van den Heere des Wijngaards , Matth. 2 I.

vers 31. welke ook in de Ondergang van de Ioodfehe Republijk, tot de

minfie Jota vervuld is. Dejoden dan hier de faak vanJefus , van-voor Pilatus

Regt-Bank , op haar genomen hebbende; foo laat defen Regter den Ge

vangen Doodflager Barabbas op haar verfoek los; en geeft jefus eindelijk

over om naar haaren wille Gekruil’t te worden: ofgelijkjohannes fegd 5 Ну

gaf
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gaf hem haar over op dat b] Gekruĳijòude warden. Dat is, Pilatus heeft

hem niet alleen aan dejoden Overgegeven , op datfe hem volgens haare be

geerte , door de hand’datlige dienft van fijne Krijgsknegten , Kruifiigen fou

den ¿ofte op dat hy Van haar Gekruiilìgd wierd : maar hy heeft ook waarfchij

nelijk over hem'als Regter, een Vonnis des Doods uitgei‘proken,‘ namelijk dat

hy lou Gekruifi worden. Want daar toe ging hy ook uit‘het Geheim-ver

trek , in fijne Vierfchaare op den gewoone Regret-Roel zitten: namelijk

die hier na de Romeinfche wijfe Verheven, en midden in het Boogswijfe

Zaal-gebouw van de Geplaveide Kamer ~, daar naait-aan was : zijnde dit Ge

heim-vertrek de plaatfe 'daar de Misdadigers ondervraagd wierden , en als

Îommige meenen , alleen door Behangfel-Gordijnen van den Regter-fioel af—

gefchoten. Uit welke Kamer dan den Regret uitquam tot den Regter-í’toel,

om het Vonnis uit-te-fpreken voor het Volk. Waar uit wy niet alleen waar—

fchijnelijk agten , dat even Pilatus alfoo op den Regter-í’toel voor het Volk is

gaan zitten , en aldaar ook aangefproken is geworden , door de befendingvan

lijn Vrouwe 5 en daar na fijn handen gewafl‘en heeft; maar ook dat’er een groo—

te meenigte v’an dejoodi‘che Schaare, totbinnen in ’t Regt-huis , en voor de

Vierfchaare ofplaatfe des Regter—Ptoels, ingedrongen is geweeí’t. Want alhoe

wel daar gefeid word, dat dejoden niet in het Regt-huis en gingen , op dat- Alle de

le niet vet-Ontreinigd en wierden, maar het Paicha mogten Eten , Johan. 235521“
18: 28. foo moet fulks voornamelijk van de Overprieflers verfiaan worden, gen hetwe

die volgens de Wet, regthadden van de Paafch—Ofi‘eren te Eten: want het gefel‘ënhí“ .

Paafch—lam felfs , haddenfe met andere joden des Avonds te vooren al ge— Rccëfágisex;

geren; gelijkwe vooren genoeg getoond hebben. Invoegen defe ver—Qntrei- gm

niging het Gemeene Volk niet aan enging , en deswegen ook niet en be~

Yhoefden uit het Regt-huis te blijven. Ja hier van daan iiTet ook waarí‘chijnelij k,

datmen by d’Euangelifien leefl: , dat de Overprieflers van Pilatus aangefpro

_ken zijn , tot welk hy na buiten tot op de Gevel—peuy fchijnd uitgekomen te

zijn. Alwaar Jefus ook na dat hy Gegeefl‘eld was , ten toone fchijnd gefield

te zijn geweei’t: Uitgaande í'egd johannes ‚ tot двушек. En dan wederom

van een laanfpraak die alleen tot de Schaare; namelijk die uit het gemeene

gros des Volks, tot binnen aan de opene Bogen en Infigten der Vierfchaa

re, daar den Regret-Roel Hond, ingedrongen waaren. Soo darmen niet

_genoodfaakt werd te fiellen , dat Pilatus Regter—itoeljuifi buiten het Regt—

huis , daar de Overpriefiers haar onthielden , heeft geflaan; fchoon hy voor

‚het Volk gefeid word , fijn handen gewail‘en te hebben in Onfchuld , zitten

_de op den Regret-Roel 5 en de Overpriefiers niet in het Regt-huis wil

den gaan. Gelijk ook dit, wanneerjohannes fegd, dat Pilatus op het roe—

pen der joden , Jefus uitbragt, en op den Regter-íloel ging nederzitten ,

ioo moet verfiaan worden; dat hy uit de Geheim-kamer in de Geplavei

de plaatfe gebragt is 5 daar Pilatus neder-zittende op den Regret-Proel , hem

heeft Overgegeven op dat hy Gekruift wierd. Ten zy miiTchien dat ymand om;0

116176: fou willen denken; dat de Overpriefiers en ouderlingen hier alleen

fprekende , ofj efus ‚befchuldígende ‚ door de mond van andere ‚ het zy dan тег Pilatus

door eenige Pleiters of Schriftgeleerden’; en niet in haar eigen perfoon ‚ in- ЁЁЁЩЁ‘"

gevoerd worden. Gelijkmen ook fier, dat de Schaare van haar is gaande

gemaakt, om Pilatus dit Hals- Vonnis onder bedreiging van Oproer afte

períTen , en Barabbas los te eifchen: vergelijkt Mattheus 27: zo, 24.. met

Marcus 15: 3, п. Doch wanneer Lucas fegd _‚ dat Pilatus Tot de Over

prz'eßers en tot de Schaan/¿brak ,‘ foo fchijndmen van finnen te moeten ver—

anderen , en te gelooven , dat Pilatus , gelijkwe eerl’t feiden , tot buiten uit

gekomen is , en met de Overprieí’ters gei’proken heeft : Die dan ook van een

Pppp 3 deel
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deel der Schaare fullen verfeld geweeít zijn: Alwaar fy dan mogelijk, by

wijfe van faamen-troeping, gehoor gaven: want foo fchijndmen te konnen

МапЬ. denken, als Mattheus fegd 5 Als j) dan vergaderd «шатен, fiz'de Pilatus

17:17. tot haar, (ж. Doch dat'hy in een Vertrek dat binnenin ’t Regt—huis was,

uit de Geheim-kamer in een andere plaatfe komende, op den Kegter-fiocl

Pilatus is gaan zitten 5 blijkt genoeg uitjoh. 19: 13. En alhoewel van fommigebe.

Еда/21:15 twrfi word ; en veel Oud-vaders ook van gevoelen zijn , dat Pilatus geenfinds

over )ems dit Dood-vonnis , geregtelijk uitgefproken oftoegefiaan , maar alleen aan de

ЁЁЁСФЮ— Joden toegelaaten heeft; foo pleiten nochtans fecr veele omfiandigheden

‘ voor het eerlte gevoelen: dat onfes agtens , geenfinds af-breuk lijden kan,

door de eige betuiging van des Stadthouders Onfchuld, waffende fijn handen

tot fulken beduiding. Want alsmen wel aanmerkt, hoedanig Pilatus te gelijk

ор fijne inwilliging, noch doorgaans de hand houd aan de verder uitvoe.

ringe van fijn Vonnis 5 foo fchíjnd hy ook alfoo gefind geweeft te zijn. Want

hy i‘elfs Ordineerd immers het Ópfchrift vanjefus Befchuldiging te fchrij.

ven, en hy wil daar in naderhand ‚ felfs op ’t verfoek derjoden, niet een

flip veranderen , doenfe daar in yts meenden te vinden , dat hen tegens de

Bori’t was, of t’eeniger tijd Voor de fchenen loopen kon. Daar-enboven foo

zijn niet alleen de Romeinfche Soldaten , Uitvoerders van het Dood-Vonnis 5

maar de Dood-firaffelfs,is geheel-en-al na de wijfe der Romeinen._Ia datmeer

is, de Straf uitgevoerd zijnde, is het Doode Lichaam noch van Pilatus ,

als Heer van het Geregte , diens Magt over den gefiraften Misdadiger naar

„деда, de Dood niet op en houd , afgevorderd geworden. Gelijk mede dejoden ,

мы)?! I“ wanneer Pilatus fig van dit Hals—geregt fogte te ontflaan , (feggende 5 Neemd

31321“ gy-lieden hem en Oordeeld hem na uwe Wet ‚) het Vonnis van niemand dan

Dood-wp- van den Stadthouder hebben afgewagt : feggende 5 Het en is ons met ge.

ЕЩЁ; oor‘lofd утят! te Ватт. Tot het welkmen ook met groot nut de verkla"

Gekruif" ring van Paulus mag te raade nemen, als hy Aítor. 13: 28. fegd; dat de

hebbm' Joden hebben begeerd dat Jefus van Pilatus fou Gedood worden 50mdat

fe felfs geen oorfaak des Doodsin hem , voor haare Vergaderinge en vonden.’

Alhoewelfe doe feiden , H] ùdes Dood:waardig, Matth. 26: 66. en daar

na’, voor Pilatus uit-riepen 5 Na вил Wet moet lay/¿erven ‚Joh. 19: 7. Soo

dat de reden van haar geduurig aanhouden was , dat jefus doch van Pila.

tus mogt ver-Oordeeld worden 5 wetende dat hy fonder fijn Dood—vonnis niet

aan het Kruis geraaken kon. Alle welke dingen hier te faamen tot den uitfla

der Hifiorie gebragt , genoeg zijn omons te doen gelooven5 dat Iefus waar

lijk‘ van Pilatus ver-Oordeeld is; en dat wy derllalven van hem in de Ar`

tij kelen des Geloofs , fonder bewimpeling of eenige Twifi-fieke uitvlugt mo

gen belijden; Dat h)’ Geledm heeft onder Pantin/s Pilatm. Aan welke waar—

heid, felfs de Romeinfehe Hifiorie Schrijver Tacitus , onwetende fijn Zegel

gehangen heeft, wanneer hy in fijn xv. Boek fegd 5 Dat den Jut/:eur ‘van

усгизщ- den Naam der Chrĳíenm, onder het щитам ‘van Tiberius.. daarfĳn

Ё): Stadt/:louder Pantim Pilatm geflraft is. ’t Gene dan geheel niet fonder een

nur? van voorgaande Vonnis en fal geichied zijn 5 op dat daar in alfoo vervuld fou

’yrc‘äll‘ä‘bc‘ worden , ’t gene jefus van fijn uitgang voorfegd hadde: namelijk dat h

g ’ den Heidenen fonde Overgeleverd worden , en dat hy fou Gekruifl: worden.‚‘

Matth. zo: 1 9. In welke Voorfegging wy dan ook de reden, noch het middel,

hoe en waarom Jefus niet alleen ’overgeleverd , maar ook Gekruifi moeite

worden , geenfinds moeten agten uitgefloten te zijn. Want als wy fien dat Pi

latus eindelijk den Gevangenen Barabbas los—laat , en Jefus overgeeft om

секции te worden5 foo behoevenwe ons geenfinds in dat gefchil te begeven ,

welke eertijds tuíTchen fommige Geleerde betwifi wierd 5 onderfoekende,

om
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om wat voorgewende misdaad jefus veroordeeld is geworden: nadien den ‘

feer Geleerden Cafaubonus , den CardinaalBaronius daar over,ernf’tig gc'. mammi

noeg in het haair gezeten heeft. Gelijk ons ook het‚Opfchrift , JESUS NAZA

RENUS DE Комы G DE RJQDEN , dat Pilatus dede boven het Hoofd vanje‘ O_Onlffling

fus hegten, genoegfaam aanwijll, dat dien Reg'ter daarin waarlijk gefien heeft ЁЪЁЁЁЁ:

op de aanklagte der _joden 3 die hem als een Oproer—maaker en als eenen die копье: ‚ _

naar het Rijk der Joden fiond , terwijlfe onder den Roomfchen Keifer wa- ÏCHÊÎËÎ"

ren ‚ V001’ fijne Regt-Bank hadden gêbr‘agt; en hem daar over tot de firaf- D

fe van het Kruis , navolgens de Romeinfche Wetten , overgegeven hadden:

en niet gelijk Baronius feet belacchelijk wild, dat de í’traí’fe die de Roer:

`vink Barabbas verdiend hadde , opjefus omgekeerd ofovergebragt is; daar

wy het Dood—vonnis genoegfaam van Lucas aangeteekend vinden , als hy

fegd 3 Pilatm Ooî‘deelde dat haaren eifihgĳi‘hiedejòude, kap. 2 3: 24.. Al

waar dan ook in het volgende vers, niet alleen klaar genoeg gefien word,

watmen van Baronius meening te houden heeft; maar ook dat het gevoe—

len van Cafaubonus ‘en Lipfius hier te regt van fommige geprefen word ,- als

fy meenen , dat alleen het Voorgewend Koningrijk vanjefus , de grond—velt

van derjoden Befchuldiging voor Pilatus is geweel‘t. Gelijk d’Oude ook ge

woon waaren de Opfchriften der Dood-waardige Misdadigers , t’eenemaal

in-te-í’tellen naar den aart der misdaad, waar over ymand ter Dood ging:

en dat niet alleen tot een openbare Befchuldiging tegen den Lijder voor al;

de-Weereld; maar ook tot regtvaardiging van den Regret, Doende Regt.

Gelijk Jefus ook in fekeren zin voor Pilatus beleden heeft een Koning te

zijn , Matth. 27: 11. Luc. 23: 3. Invoegen men aanmerken kan, dat de

Roomfe Mogendheid hier foo wel de wijfe van Jefus Dood bevorderd heeft ,

als datdoor het Gebod des Keifers Augui’tus ‚ de plaatfe bereid wierd , daar hy

moeite Gebooren worden: gelijk in de Befehrijving Luc. 2. gebleken is.

Sulks dat het geheele werk der Verloflìnge niet alleen vervuld is , ter tijd dat

defe Monarchie in Judea Heerfchte; maar haar Gefag is daarontrent ook

een opmerkelijk Werk-tuig geweeí’t; `niet tegenfiaande de menfehelijke

raadflagen der Aardfehe Vorften, onder d’uitvoeringe , tegens malkanderen DCR@

zijn geloopen: want daarfeJefus geherbergd hebben doe hy Gebooren wierd, гс Mogeiiif.

hebbenfc hem daar na wederom het Leven ontfeid en uit de Weereld doen hdd “с“

. _ . . wverhuifen : verfehaffende eerl’t de Wiege tot fijn Geboorte , daar na het Kruis с: heme* ‚

l

tot fijne Dood. Indien nu ymand verder met vele fou willen meenen :darmen Kwis voor

hier ook de misdaad van Gods—lal’teringe totJefus Befchuldiging fou moeten

onder mengen , ofals de voornaamí’te misdaad fou aan-te-merken hebben ,- {00 Hoe m

fchijnd fulks egter niet verder voor de Vierfchaar van Pilatus te hebben kon- а; вещиц

nen gelden , alsvoor foo veel de joden dit metjefus voorgewend Koningrijk

fogten te bedraajen. Gelijk mede het {bake-aangehaalde Opfchrift , alle e— ring, on

fchil hier ontrent, teffens de pas af—fnijd. Dat ons nu ook de tijd in welkejefus jfl“

van Pilatus tot het Kruis Overgegeven is , niet een-Ptemmíg by de Euangeli- kunnen:

fienjohannes en Marcus д fchijnd aangeteekend te zijn ; voorwaar fulks heeft gelden'

.vele vermoeid , om te ver’efl‘enen. Wantjohannes fegd , dat het was de dee

Uure , namelijk wanneer Pilatus op den Regter-ftoel ging zitten , omjefus te Te wat rĳd

ver—Oordeelen en over-te-geven: daar Marcus fchijnd aan-te-teekenen :dat Штат de

het was de Derde Uure als fy Jefus Kruifligden ; namelijk na de tijd der ЖЖЕНЫЕ

Derde Uure , wanneer hy even ter Derde Uure ver-Oordeeld was: want foo Кшдт

fehijnen aan fommige de woorden des Euangelift als ingelaft , te moeten ver- акте“

klaard worden , wanneer hy felfs na het Kruifiigen en verdeelen der Klee

.deren , fegd ъ Ende het was de Derde Uure , en/j‘ Kruifligdm hem. Ten

zy dan datmen hier met andere geloofd ‚ dat Marcus niet eigentlijk de nette

rijd
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tijd van Jefus Kruifliging , maar van het verdeelen der Kleederen , te ken"

nen gegeven heeft: even als of hy {eide5 Het ‘waa’ de Derde Uure na datj]

hem свища hadden, wanneerfi’fijne Kleederen ‘verdeelden. Doch veele

houden het ecrite gevoelen voor beter5 namelijk dat Jefus op de Derde

Uure , dat is des Morgens ten Negen Uuren Gekruill is: want of fulks

met de toeítel der Overgeving en henen-leiden eenigfindslaater , dat is een

wijl na de Derde Uure gefchied is 5 foo fegd den Euangelil’t ditalleen vol

ens de gewoone Dag-verdeeling der Joden, in welkfe van wegen de ge.

’Groote fette Oñ'erhanden en Gebeden, de Derde, Sesde en Negende Uure _, als de

Dag ш- тесРс bekendl’te poofen des Daags hielden: en {eer gewoon waaren den Tijd

d“ die tuífchen d’een en d’ander poos verliep , egter na de Ecrite te noemen —,

foo lang’er geen Tweede poos verfchenen was: waar van wy een opmerkelijk

voorbeeld fien, in de Gelijkenis dieJefus nam van den Heere, die Arbeiders in

fi'n \Vj{izîgaard huurde, Matth. 20: 4., 5. дааг деп Dag in de Derde,Ses

e en e‘gende Uure verdeeld werd 5 om dat het een feer gewoone wijfe

was , de Uuren die tuffchen beiden liepen , altijd tot d’een ofd’andere Tijd..

poos te brengen: en dat wel mogelijk gelijk als wy den Dag, ruimelijkin

Morgen , Middag en Avond 5 ofUgtend , Middag en Naar-middag , totaan

den Avond , gewoon zijn te verdeelen: niet tegenílaande ook in de aange

haalde plaatfe van Mattheus , van de Elfde Uure gewag gemaakt word.

En alhoewel veel Geleerde Mannen defe Derde Uure van Marcus met de

Sefde van Johannes , door een andere verdeelinge van den Dag , hebben foo

ken te ver-effenen 5 foo fchijnen het evenwel die Godgeleerde over te haaien ,

welke niet fonder eenigewaarfchijnelijkheid gelooven, dat’er een Schrijf-fout

Johannes in den Text vanJohannes ingeflopen is 5 overmids dat’er verfcheide Affchrif

ten gefien zijn , daar even als by Marcus _, De Derde Uure gelefen werd: in

beteren. voegen datmen Johannes uit Marcus , onderfieund door eenige omfiandig

heden, veiliger mag verbeteren5 dan datmen Marcus na Johannes fou Wil—

len verklaaren , ofte foo veranderen, datmen by hem lefen Гоп; Het waa’

de Sesde Uure enf? Krmßîgden hem. Want of’er wel veele zijn, welke

meenen , dat alle de oml’tandigheden die de Euangelil’ten verhaalen , voor

gevallen te zijn, federd dat Jefus van de Overprief’ters aan Pilatus Overge

lĳ‘liegkc- leverd is; (wordende eerí’t befchuldigd 5 daar op van Pilatus ondervraagd5

Ql‘dîtĳ‘â‘ doe na Herodes gefonden5 en van dien wederom na Pilatus , die lange tijd

"D 1058 met de Halsí’carrige Joden wori’teld 5 en uitfiel van fijn Vonnis foekr5 po—

gï‘gäm“ gendeJefus los te laten 5 en eindelijk verwijí’c , en Gegeeíl‘eld zijnde de Stadt

Kruisgcno- uit na Golgotha laat henen leiden 5) foo meenenfe , dat ditalles naauwlijks

in Ses Uuren _, veel min in Drie Uuren heeft konnen voorvallen: tot welk

voorvallen. Гс ook noch dit uit Mattheus by-brengen, dat de Son verduiíterd is op de

Sefde Uure 5 meenende dat defelve waarlehijnelijker verduiíterd is geworden,

op defelve Uure dat Jefus Gekruifi: is, als ecrit Drie Uuren na dat hy was

Gekruifi geweeí’t. Maar dit en fal die gene niet heel voldoen , die flegts aan

merkt , dat de geheele Volgreeks der Gefchiedenifl‘e , veel voegfaamer de

Derde Uure van Marcus, dan de Sefde van Johannes fchijnd af- te-vor

deren : nadien Mattheus fegd 5 Van der «Ye/2er Uure aan wierd’er dniflernzflè

over de Aarde tot de Negende Uure toe. Waar uit de Heer BI N jeu s met an—

dere feer wel aanmerkt te blijken , dat by-aldienJefus eerPt ontrent de Sefde

Uure was ver-Oordeeld (gelijk veele uit Johannes vail: willen {tellen} dat

hy dan onmogelijk in foo korten tijd kon zijn weg-geleid, Gekruifl: met:

de Moordenaars , en befpot van de gene die voorby-gingen 5 dewijl dan nood

faakelijk ten hoogfien tot dat alles , een Half-uur fal konnen gefield worden ,

om dat de Duiíterniíle de Aarde bedekt heeft , van de Sefde tot de Negende

Uure
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Uure toe, Matth. 27: 4.5. Waarom den felven ook oordeeld , dat het veel

beter te faamen hangd , datjefus vroeg en met den Dag is Overgeleverd aan all.” ‘rif

Pilatus 5 en dat’er met de gantfche Geregts-handeling voor fijne Vierfchaare, ¿651115222

5 Drie Uuren verloopen zijn. Invoegen hy ontrent de Derde Uure ver-Oor» ïnsdfsr

deeld, en op, of een weinig na de Derde Uure Gekruifl: is 5 en hangende aan ’t „или

Kruis tot aan de Sefde Uure , van de voorby-gangers en lijn Straf-genoot be- W¢f¢n ,

{рос is geworden 5Í Itervende na de Duillerniiïe van de andere volgende Drie

Uuren , ter Negender Uure : gelijk Mattheus en Marcus aanteekenen. \Vaar

van wy nu alle de oniilandigheden , die tot de uitvoeringe defer Kruis- {traf

behooren , in een ander Hoofdltuk naar het volgende Sefde , verpligt blij

ven af-te-doen5 om dat wy voor-afnoch eenige opmerkelijke dingen , aan

gaande de konilig Geplaveide Geregts-plaats van Pilatus,en het hoogdravend

gefehil der Geleerde , over de Magt des Swaards , en het Regt der Hals-{traf

dier tijden , (waar van Wy korts te Vooren begonnen hebben te fpreken-,)

uit de Oudheid hebben na te fpooren; nadien ons fulks foo wel tot verlland

der Euangelifehe Hiflorie , als tot een nuttig _Voorbereidfel van de volgen

de Hoofd-itukken verilrekken fal.

 

SESDE HOOFTSTUK.

Кокт INHOUD Dßsßs Ноогтзтпкз.

д, ‚ Аи de Geregts-fprekelijke plaatfe LiTHosTnoTos en GABBA

‘ " THA genoemd. 0f Pilatus het Hals- vonnis over Jefus , in der

_,- j,¿ ё Joden Vergader  kamer GAziTH uitgeßirooken heeft. Verklaa

5 Е ring der Syrifche en Griekfe benaaming 5 waar mede leatiu Vier

fehaare by _yo/vanne: genoemd word. Pragt der Ouden in Konftige Vloer.

werken; еп шт hoedanigen onderfeheid. Wat eigentlyk Mulìvifche en Li

thoflrote Vloer-Werken waaren. Vloer-Tapeten, hoedanzg voor en na degeßfi

de Brokkel-vloeren in gebruik. Wat de/jireekwy'ßffeggen wil ; Sig in Sak en

Affe te vernederen. Dat Pilatus ИЛЛ/маге ook met dnfdanig Veel-kleuri

ge Marmere Korsjes Ingeleid ,' dat is geheel Bevloerd zageweeß. Gedagtei

nis en overgroote bekoßiging der Romeinen in ’t maaken van dnjdanige Vloe

ren. Datmen de Gefehilderde V loeren niet fovaarß'by'nelyk voor мнить

werk tehonden [oeffnen boe fuer афиши/е met de Litholtrotengenomen kon

nen worden. Hoedanig daß Vloeriiîígen ruerv/orgd en behandeld wierden. De

Heer \V. Goesgevoelen, aangaande e Alleen- hebbende Magt der Roomfche

Stadthouders in ’t Hals-regt ten tijde Ivanjefus , ŕziolgensßjn eigen ontwerp en'

'voornaame bewyfen 5 tamelijk rnimweidigvoorgejŕeld :en met ŕuerfeloeide Aan

merkingen , Zedig wederjfrooken 5 ofelderi` in bedenkelij kgebonden. Onder.

fc/oeid der Roomß FISCALEN en РкосURATons , en hoedanigen LÄmptenaar

Pilatus isgewee/l. туг/лишаи derjoodfehe Overheering met andere Hei

denen. Hoedanig en in rwelke gevallen 5 Pilatus alleen de Мёд: van Dood.

ЕЩЕ had , en hoe fuer die ongemoeid den Stadthouder , ook by en_]oodfehen

Raad if konnen zijn, in defaaken die aan de Vryheid haarder Godsdienit en

Levens-wijfe na haare Wetten , on-affeheidelyk 'verknogt waaren. Datje

fus 'van Oproer tegens den Keifer Befehuldigd wordende 5 ŕuan niemand dan

'van Pilatm kon ge'vonnzß noc/Jgeßraft worden. Prieiterlij ke Hoofdmannen

des Tempels 5 boedanig in ft Nieuwe Teltament rvan de Romeinfehe KA

Qqqq и
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рп‘в 1 NEN , gf Hoofdmannen Overhonderd öcc. ‚genoegfaaìnритмам.

‚Dat jefus waarfebjneljk ‘van de Dienfiknegten _der Overpriefters en Hoofd.

mannen gegrepen, en alleen gĳij/fd door de Romein/_ehe Bende , tot Caja.

phas geleid И. Waarom de Moordenaars en den bekenden Barabbas , ook onder

Pilatus te Regteflonden. Dat derj’oden _Beíluit , daar den verbolgen Raad

Gods, oorfaak ‘van Îejue Overleveren aan Pilatus идете/ед}; als mede dat

_by niet _fonder be/Ìhuldz'gíngfijner Oproerigheid , aan het Kruis geraakm

kan. Van het Regt der V ry-geving 5 en hoe het te шефами и, dat P113,—

’ tus fielk: op het Paafch—feefi ‚ den joden moe/Ze тег/1114302. Pilatus ‘voorge.

wende Magt tegens Jefus , uit Jefus ezge antwoordfraai verklaard :en hoe.

‘ danzgen Magt lvan Hals-geregt , Pilatm egter’ aan denjoodfchen Raad er.

kend heeft. тег noe/9 fomnge bedenkingen over defaamenhang der Lijf’

en Dood-firafl‘en; en штифтам/е de joden ’tjèl’ve noch na de/è :gd

geoefend hebben, óf»

Ot hier toe hebbenwe het Geregts-geding vanjefus , voor

den Roomfchen Stadthouder Pontius Pilatus , ten einde hoo

‚ nis, en Overgevmg tot de Dood-firaf van het Kruis,daar

op gevolgd is э reíteren noch tot het felve Befiek twee op..

’ merkelijke dingen af-te-doen , die in het voorgaande Hoofd

rigtdraad der Heilige Hillorie eenigfmds onvoegfaam af te

knakken , geen plaatfe konden ingefchiktworden: namelijk de befchou

Winge van Pilatus eigen Vierfchaare , ofde plaatfe die den Euangelil’e op het

1011.19: 1;. Grieks L1 THosTRoTos, en in het Syrifch-Hebreeuws , GABBATHA noemd.'

Daar-en-boven , een nafporing te doen over de Magt des Swaards te defen

tijde: hoedanigen hoogdravend [tuk , de Geleerde dikmaal onder malkander

betwiit hebben; willende fommige, gelijkwe in ’t Vierde Hoofdllukhad

den begonnen te (eggen , dat het Hals-geregt in de daagen van jefiis Chri.

fius , den joden foo t’eenemaal van de Romeinen afgenomen was , datfe het

felve geheel- en—al niet meer en konden oeifenen; en dat jefu; derhalven

noodlaakelijk door het Dood-vonnis en de Straf-uitvoeringe van Pilatus _, en

niet van den Grooten Raad derjoden ,is konnen _met de Dood вешай wor

den: waar van wy hier het tegendeel door verfcheide Aanmerkingen , uit de

Bybelfche Godsgeleerdheid ontleend, o'ver de bewijs-redenen van de Heer

W. Gons , meenen waarfçhijnelijk te maaken.

Wat dan eerfielijk de Geregts  kamer aangaat , daar Pilatus als in _fijn

gewoone Vierfchaare op den Regter-ftoel ging neder-zitten om het Vonnis

overjefus uit te fpreken ‚ (gelijk der Romeinen gewoonte was , fulks nietals

zittende en verheven te doen.) johan. 19: 13. daar over hebben fnmmige

verfcheide gedagten opgenomen; en dat foo wel aangaande de plaatfe fel

vcfrcheia. ve, als entrent de Врат-вещие van der felver koniìige Vloeringe, by d@

”а“??? Oude Leibe/¿rotor genoemd. Seldenus _is van. тетиве, dat dele plaatfe
olvá‘trc daar eertijds was de Vergaderfplaatfe van den Grooten Raaddetjoden _En Ligt‘

gime@ foot цвет het voor de Kamer Сштн: daar by-voegen`de, dat. Pilatus

ÍÍiÍÃ'nÍFr. in der Joden Vergader-kamer Спин gegaan is; om dat {у felve van

fm' wegen het РЫСЬ-Гид, niet in het Встав van Pilatus wilden gaan. ’t Geen`

pum is by fommige van oordeel ‚ voor een lautere выпи; gehouden word: en mee

ì‘iïcir‘l‘dflr nen met meerder waarfchijnelijkheid , dat Pilatus op fijn eigen Regter-fioel

in fijn gezeten heeft 5 niet ‚tegenfiaande men uit de Joodlche Boeken verneemd _,

“утюги dat haare Geregts-kamer GAZITH ook een Cierlijk Geplaveidf; Vloerge.
Klemm had heeft; en фиг ook foodanig daar na genoemd тиф Doch Шести:

ODS
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ons niet anders te denken , of Pilatus heeft wel feker fijn eigen [legten

fioel, in fijn Regt—huis gehad; namelijk daar hy gewoonelijk Vonnis gaf;

welke hy dan ook in dit geval niet en fal verlaaten hebben , om ter inwil.v

liging van defe laíligejoden , in haare Kamer Gazith , als Regter te gaan zit

ten : te min waarfchijnelijk , nadien het geen’er te doen was , in fijn Regt-huis

feet wel gefchieden kon; en hy fig ook niet alte naauw heeft foeken te be—

moejen met de joodfche dingen die haar eigen Regeering en Godsdienfl:

na-by quaamen: Gelijk dat allinds gebleken is , wanneer dejoden niets van

hem in de faak van jefus konden vorderen , als voor foo veelfe fijn Feit

met het beituur der Romeinl‘che Mogendheid te‘gaar tillen. Invoegen men

veilig te befluiten heeft _, dat Pilatus Regter-Ptoel geflaan heeft ‚ in het

Regt-huis van Pilatus: welke plaati‘e van wegen de koni’cig-ingeleide Mar

mere Brokkel-vloering , LITHOSTROTOS genoemd is д en in ’t Hebreeuws ,

(namelijk die de joden , als der Hebreen gewoone Taal , doe fpraaken;

en met de Syrifche groote gemeenfchap hadde _.) GABBATHA. En alhoe—

wel defe Hebreeuwfche benaaming by de uitleggers gemeenlijk genomen

word _, voor een plaatfe die na de wijfe dcr Oude Komeinfche Regter-i’coe

len , verheven was; om datfe defulke ook gebruikten, om het volk daar

van aan-te-fpreken д foo hebben nochtans andere uit Caninus , door ver e—

lijking van het Syrifch met het Hebreeuwfch , aangemerkt; dat Омм—

THA in de Syrifche Taal _, even dat felve beteekend , dat by de Grieken LI

THOSTRATON genoemd word. Voorwaar de Oude hebben feer veel opgeò

had , met verfcheide konl’tige en kol’telij ke Vloer—werken en vercierde Wan—

den te maken; en men vind by de voornaamRe Griekfe en Latij nfe Schrijvers,

onder verfcheide benamingen, dikmaal aan defelve gedagt: waar van die, die

men LITHOSTROTEN , dat zijn ingeleide Brokkel-‘vlaeren _, genoemd vind,
wel de voornaamí’te fchijnen : verfchillende in koi’celijkheid en cierlij ke arbeid

noch feet veel van andere Plaveitfels , die op fekere gefchakerde beurt‘wijfen ,

. en Ordeningen uit twee ofmeerderhande kleur van Steenen, verfcheidentlijk

gefatfoeneerd en faam-gevoegd , ofte die Gefchilderd , ofmet gekleurde Ce

menten en Plaal’ter-barfien aangevuld waaren ; waar van eenige niet ongelijk

waren , aan de hedendaagfe Italiaanfe Vloeren , die met Fafen, Banden , Spie—

gels , Lijí’ten en diergelijke verdeelingen , met een groots-aanfien , in Kamers,

Zaalen en Gallerien geleid worden. Gelijk ook in het Boek van Eílher aange.

teekend werd ,' dat de Zaal in het Voorhofdes Konings Ahafueros , met Por.

fyre , Marmere en Albal’tere Steenen gevloerd was. En nadien defe Plaveitfels

eenigfinds verfcheiden by d’Oude waaren 5 en daar door verfcheidentlijk ge

noemd zijn by de Schrijvers , (waar vanmen fou mogen denken _, dat de eene

De Grieki'e

en He—

breeuwl‘e

bemaming

van dit

Vloer

werk over

een gebrage

Prag: de:

Aal` ouden

konftigc

Vloer-wer

ken,

Onder

fcheid der

konflige

Vloer-web

ken.

ЕШЬ с.

benaaming fag op de maniere ofkonl‘tige Legging ; d’andere op de Profe en

kleur der Steenen , of derfelver Fatfoeneering en faamenvoeging in ’t werk,

ofte ook wel op defl‘elfs toe-eigening en plaats‘, ) alfoo zijn de uitleggers ook

daar over niet weinig verfchillig , om delelve net en onderfcheidentlijk te ver

klaaren. Gelijk ook eenige deswegen fommige dingen geheel qualijk hebben

opgevat. Dus vindmen van Vloeren gewag gemaakt, die met Шей/114, еп met

Тау/ёж geleid waaren. Ook Vloeringen alswe feiden , die Lithoflrata _, en

JVIu/ùìt/àhe Plat/eiffel: genoemd worden. Van welke ecrite foort , Vitrnvius

in fijn Sevende Boek fegd ; Вот/ел de Киров ‚ (dat is boven het aangevulde

Steen—gruis of rouwe grond) moetenza'e Vloeren 'volgens hetWalter-pda’ , met

Seétilia ofmet Teffera geleid worden. SECTILIA fchijnen ons dun-gekloven ,

of doorgezaagde Schilfers van fijne MarmenSteen te zijn , gefatfoeneerd na

den omtrek van ’t werk ; en TESSERA vierkante Steentjes van eender groote.

Gelijk Vitruvius , fprekende van Vloeren met vierkante Steenen Geplaveid;

Qqqq 2 de.
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defelve ook noemd , Teflellata Pa‘vimenta. En lijn uitlegger Philander heeft

over de gemelde Woorden aldus meenen welaan-te-teekenen 5 De Vloeren

{eid hy _‚ wierden туг befihilderd ; maar naderhand maaktemen LYTHO‘

SRATA; dat is die met Tefl‘ellate Steenen Gepla‘veid waaren: SECTILIA

zĳn kleine ‘verfcbeidendly‘k <gekleurde [warmere Конус: ofSchilfer: ‚‘die wy

Wat Mw eigently‘k rvoor het Opus MUSIVUM 0fAMUSEATUM houden. En alhoe—

Ïìviíehwcrk wel Baldus defen uitlegger tegenvald, nochtans en fcllijnen {у beide noch

was- op ’t regte fpoor niet te wandelen 5 ten minllen laaten {у de {aa-k noch een

` weinig in het duií’ter vernagten. Dus meend dan Baldus regt anders-om,

dat de TESSERA tot het OPUS MusivUM behooren: en dat de SECTI

LIA groote vierkante Marmer-fieenen zijn. Doch het is bekend dat Те]:

fira doorgaans voor vierkante Steenen genomen worden 5 gelijk het Griekfe

woord Tejjara, daar defe benaming van af-komd,’t getal van Viere beteekend.

ниш- 500 dat Salmaí‘ius onfes agtens , hierin wat nader komd , als hy feid 5 De Tell

упрёт- fellate Vloeren waaren gantjela ’uerfe/aeiden ruan de Lytlooßrata : ‘want de

а: iu‘î‘r‘vì— Lytbĳirata waaren Gepla’ueidmet kleinefín/ejes Marmer van ‘verfiheide aart

' (eb: en Li- en kleur, doch onge’uerfd : maar de Teflellata waaren geleid met kleine Teflel.

ÚIÎÎÎÎ“. len 5 dat zĳn kleine rvierkante Steentjes ‚ die onderfeheidentlgjkge‘verfd waren.

keu. Ook fehy'nen de Lyt/ooflrata alleen op de Vloeren<gebruikt : maar de Тет/[ат

(namelijk diemen waarfchijnelijk daar na Mzt/iäìifih’werk genoemd heeft)

zijn ook aan deWelffelsgekomen. Ja hy wil genoegfaam , dat de laatíle alleen

aan de Wanden, en geenlinds aan de Vloeren gebruikt zijn. De Heer Perraut

in fijn verklaaringen over Vitruvius , onderfcheid de Vloeren , die met Seño

lia , of faamgegaarde Marmere-korsjes geleid waaren, van de .Mußvifehe

Vloeren, dufdanig; dat hy de laatfie met kleine vierkante Steentjes lteld;

ofte immers die ten naaflen-by defelve Form hadden in de faamenfchik

king 5 hebbende yder maar eenderhande of geheel fijn eigen koleurzeven

gelijk wy de Scheer- en Inflag—draaden van de Tapeten {ouden aanmer—

ken. Doch met de andere, namentlijk die met зет/ш gemaakt wierden,

was het anders gelegen : want in fulken werk wierden de Marmere Korsjes ,

niet alleen uitgefogt na haar eigen en verfcheide Verwe , zijnde voorfien met

Dag en Schaduwe 5 maar de vlakke Brokjes wierden ook navolgens het werk

verlcheidentlijk gefatfoeneerd, en aan de zijden hol, en bol, en kreus, все. uit

gezaagd , tot de plaatfe daarfe fouden gevoegd worden. En dit houd hy voor

de Vloeren diemen Lot/oo/ŕroten noemde, namelijk die met дед—{Ша geleid wa‘

Wat ¿e ren 5 by de Franffen nu wederom nieuwlijks in gebruik , Pat/ez depierre:Ra

ìïeïŕmg portées genoemd. Andere meenen dat de (штифт Vloeren ‚ defelve zijn

runnen die de Grieken Litho/boton noemden 5 en dat die eerllelijk te Roomen

333%” door Sylla ingevoerd zijn 5 welke een foodanigen Plaveitfel-werk te Preneíte

in den Tempel van de Fortuin, 170. jaar voor Chrifius heeft doen ma

ken: waar van wy aanilonds yts naders fullcn by—brengen. En gelijk de

Oude dufdanige Konfl- werken eerftelijk maar aan de Vloeren befieden 5

begondenfc met der tijd te oordeelen ‚ dat het jammer was, dien arbeid

alleen met voeten te treden; dus wildenfe die dan ook tot de VVelffels en

Zy-wanden van Kameren en Zaalen invoeren; en van daar zijnfe dan einde`

lijk ook in de Tempelen _, en in de afgefonderde Kamer-vertrekken en Ver

gader-plaatfen der Geleerde , diefe Mufea noemden , ingevoerd; en fom

tijds met groote vlijt en oordeel in de gedaante van natuurlijke Steen-rot

{ten en Grotten gemaakt waaren. En om dat in dufdanige plaatfen ‚‚ dik—

Минуты maals de MUSEN , dat zijn de Zang—godinnen , als Voedilereiï'en van de

yaïlr‘owm Vrye- konflen en Wetenfchappen ‚ door dufdanige ingeleide Vloeren en

mmf,5“ Welffels plagte te verbeelden; foo heeftmen met’er tijd aan alfulke werken

’ ook
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ook den naam van ‚Ми en, [Мифа en JVÏIĳ‘va gegeven. En alhoewel de

FranfÎen haar on-egt wÓord Mo/z'zïque, van dit Latij nfehe woord Mol/131mm,

ontleend hebben : Ibo willen doch alle die verfiand hebben , liever na de waa

re af—koml’t , Mujà‘z‘qne gefeid hebben: want (у dwaalen grofi‘elijk die haar

inbeelden, dat dit Komt-werk na [WQ/ès, ofte na het Ïodendom allbo fou

genoemd zijn. Gelijkmen ook by de Oude alle dufdanige konl’tige Inleg

{els , gemeenlijk Орш Mnfi‘vuîn i en een \Verk‘mceller van ’t felve, Ml! í.

тали/1, genoemd vind. En dat dit feer waarlchijnelijk de afikomíl: deler

naam is; fulks werd ons door veele oude Overblijffels beveiligd: dus vind

men in een feer ouden Tempel te Lyons in Vrankrijk ; een Mufivifch Plaveit‘

fel _, waar in de Vryekoníten verbeeld zijn. En den Tempel van Trzefenen in

Peloponefen , was niet alleen aan de MUSEN geheiligd , maar ook na defelve,

Mu/I’nm of MUSEUM genoemd 5 zijnde alleen gefchikt voor het befoek en de

’* Oefi‘ening der Geletterde Mannen. Philoílratus en Dion Chryfol’tomus,

fpreken ook van fulken IVÏujènm dat te Alexandrien was; alwaar de Keifer

Claudius ook een foodanigen Gebouw liet maaken. Gelijk mede Spartianus

(еда; Dat de Hoog—Zeeman: z'n het Mufeum , gewoon wonnen kunne Vта -

flukken "voor teflellen. Ter plaatfe daar Vitruvius handeld van het Inleggen

en Vercieren der Deuren , maakt hyook gewag van een Ceroflrntnm Орт,

dat шеей in fehoon-gekleurd hout gefchiede: Gelijkmen mede by hem , en

by den neerl’tigen Villalpandus leeft, van een vercieringe diemen Hj’olojlro—

ton д en Xyllĳiroton , plagt te noemen. Het eerlle was een maniere van Inle -

gen met Заслуг: Hoorn: Het tweede van verfeheide ‘S‘tnĳesge’ueîfd G144.

En het laatf’te gefchiede door Stukjes gekoleurd Hout. Buiten пиры ор

de maniere als by ons, en infonderheid in Vrankrijk , het Inleggen aanKa

binetten , Kas-werken , Tafels cn Deuren noch in gebruik is. Dat nu duf

* Мамам

mccnd ook

noch by dc

Latijncn

een Oef

fcn~kamcr,

School Sac.

Andere

Cicrlijke

Inlegfels

danig konílig Ingeleide Marmer-vloeren, diemen Lyt/oo/iroten noemde,‘

eertijds by de Grieken , en daar na by de Romeinen zijn in gebruik geweeíl;

fulks en getuigen niet alleen Plinius , Varro, Aufonius, Statius Papinius,

Suetonius en andere 5 maar ook gelijkwe lien, den Euangeliûjohannes ka

pittel 19: 13. Waar van mede Swarefius , Markus Velferus, A. Kircherus,

de Heer Spon en andere onder de nieuwe Schrijvers , verfcheide voorbeelden

uit de oude Overblijffelen hebben aan den dag gebragt , daar inmen die ma

niere niet duil’terlijk kan ontwaar worden; onder welke dat Aal-Oud en aanfie

nelíjk Overblijffel, welke te Prenel’te in den Tempel van de Fortuin ge—

vonden is, wegen fijn konllîig maakfel foo feer geroemd word, dat het de

Schilder—konl’t niet en fou konnen verbeteren. Gelijk dat Werk-{luk ook om

fijn feldfaame verkiefinge en meenigte Beelden , en diepfinníge drolligheden

die daar in gefien worden, aan veele heeft doen denken, dat het alleen

uit de Fantalien des koní’tígen Werk-meeí’ters , fonder eenig bepaald oog

merk of Zin-beduiding, voortgebragt is 5 en darmen dit gantfche ontwerp,niet

anders houden moet, als een Werk -fiuk, welkmen gemeenlijkGrotij/î‘n

noemd. Hoedanige belacchelijke Boetfeerfels men eertijds in de Onder-aard—

fe gangen en koele wandel-plaatfen maakte die Grotten genoemd wierden;

en van de laatere eindelijk op de Snakerien felfs , die onder de ingefiorte

Puin—hoopen van die Grot-gebouwen gevonden zijn, door vernoeming ge—

Brokkel

.vloeren in

de Over

blijŕlclcn

bekend.

Mu (i vil‘ch

Werk te

Prcnclle.

Paß. Doch andere hebben dit Werk—{tuk met wat meerder doorfigt, voor een `

verfiandelijk Ontwerp verklaard 5 en willen dat volgens de Godsdienll: der

Ouden, t’eencmaal Verdigtfel-kundig op de Fortuin, en de Ceremonien met

welke die Godinne daar gediend wierd , betrokken hebben. Want dat de Оц

de in alle dufdanige Vloer-werken en vercierde Tempel-wanden,feer gewoon

waaren , eenige Emblemen of Zin-aanduidende Beeldniífen te vertoonen;

Qqqq 3 fulks
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fulk fehijnd ons Plinius in het Veersje van Lucilius af-te-fchilderen , als

hy fegd ;

Ане 12m/¿menta туш Emblemata‘ ’vermiculata.

Wanneer wy ons nu ook de Bloei-tijd van defe Vloer-konil en haar gemeen“

gebruik vertegenwoordigen 5 en inbeelden hoedanig Cierlijk fig alfulke Stee

ne Inlegfelen , in de befchouwing hebben opgedaan; voorwaar wy en kon.;

nen niet na-laaten te denken; dat de latere Vloer—Tapeten (die ook tot het

pragtig bekleeden der Wanden ‚in de Kamer en Zaal-vertrekken gul en ruim

ver-orbetd werden ‚) mogelijk wel Affetfels van dufdanige Brokkel-vloeren

Tapetcn konnen zijn; namelijkdieingekomen zijn, wanneerdoor vervalder tijden,

таим: de Lythøflraten en Mufi‘vifrhe werken, om haar gadeloofe Arbeid en Geld

;ÎSIÎËCL fpilling, agter de Bank fijn begonnen te raaken : en dat mogelijk wel aldereerlt

Носки. in die Landen , daarmen alderhande Marmers , Agaten en diergelijke fchoon‘

kleurige Steenen , niet foo mild by de hand had. Als mede dat felfs de Vloe-ı

. __ ringen van koni’tig faamgefogte en ingeleide Marmer-Steenen, op de aldcr.
дики; eerite gebruikelijke Vloer—Tapeten _, en Kamer-dekfcls gevolgd zijn , doe ’t

k¢l~vlogr¢n vermogen der Groote en de Pragt en Overdaad te gelijk met de Копи: aan

22:32?" groeide. Want gelijkwe elders gefeid hebben, dat de alder-eerlłe ofoud
dcroudcu ite bezaadigi’ce wijfe van Eten ot Maaltijd houden; zittende op Matten,

går.“ Vellen , of ook wel op Gras- en Bloem-Bcdden &c. gefchiede; en de Groote

daar toe te mets Cierlijk Geweefde Kleeden op de flegte Aard-vloeren fprei

den , daarmen fonder Stoel ofKuilen, Snijers-gewijs op ging nederzitten; (in

welkers plaats naderhand de Stoelen en Banken , en eindelijk ook de Lig.

Beddekens inquaamen 5) alfoo moetmen agten , dat de Spreuke van de Salig'.

“Faith“ maaker daar van ontleend fehijnd , wanneer hy fegd ; Dat die van Tyrus en

šzk'šà'km: Sidon , Haar' in Salz/em en in Aflenfouden bekeerd hebben ,‘ by-aldien de krag.

Ic verncdch- ten die hy te Chorazin en Bethzaida gedaan hadde , daar gefchied waaren ,

:elli/fa" ' Matth. 11: 21. namelijk fy fouden van wegen de Treurigheid over haare

misdaden , fig niet op Cierlij ke Vloer-Tapeten neergezet hebben , om vro

 lijk te zijn en te quinkeleeren: maar fy {ouden , alle Pragt aan een zijde

ítellende, fig op flegte Hennippe Feilen , en op Bies-matten , бес. als het

flegtf’te volk in de Vloer—{tofen Affe der Aarde , nedergezet hebben. Hoe—

danigen wijfe van doen, eertijds gebruikelijk was by de gene die uiterlij.

ke Teekenen van Boetvaardigheid wilden geven; gelijk dat met een by

fondere nadruk te zien is, jef. 58: 5. Soude het/¿elken Va/len zĳn dat ik

‘verkiefi’nfonde _, dat de тега/МедиZ¿ele een dag gaelle ? Dat lay/¿jez hoofd

kromme ¿ely/z een Вид/ё, т een Jak en A/fe ander Дурные? Hoedanige

flegte en onge-agte Kleeden dan ook in dufdanige gevallen , in plaatfe van

de Pronk-gewaden wierden aangetoogen, gelijk te lien is , Klaagl. 2: Io.

Dan. 9: 3. `Iona 3: 6. &c. Doch dit loopt buiten ons belłek. Den Oud.

_ heid—lievenden Oudaan heeft onfes bedunkens , ter plaatfe daar hy van de

verforging der Roomfche Straat-wegen , eindelijk ook op de gefeide kon

fiige Brokkel-vloeren gevallen is; met een foo geheel zin-rijke reden daar

van gefproken , datwe te raden wierden , fijn gantfche gefeg buiten alle ver

minking hier in-te-laffen: De Roomfehe Mogendheid feid lhy ‚ heeft niet

Пс Brok. „alleen aan ’t befiraaten der Wegen ‚die onder den Blaauwen Hemel lig.

kd-vloäffn э: gen , haare grootheid betoond; maar ’s heeft ook haare Bekoi’riging en

KËÂÎCÂÎL »Konfì te werk geleid aan het Bevloeren van alle voorname en uitfleken

з: de Gebouwen, in by—na alle plaatfen, daar fig haar Gefag en Magt ge

» {trekt heeft. En hier van geeft ons de feer Naam-rugtige Markus Velfe

» rus in fijn Befchrijving van Augsburg een voorbeeld aan een Vloer, on—

der
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5, der de Bouwvalligheden , eeniger Gebouwen ontdekt , van veelerlei Ver

» wen , met Beeld—werk van Schermers en Beeí’cen ingeleid: hoedanig veel

” ligt de plaats daar Pilatus over den Heere Jefus’t Hals-Vonnis uitfprak,

ß* LITHosTRoTos genoemd, moge geweeíì zĳn. Want ofwel de gemeene Jobmĳ.

ß’ Overfctters niet anders daarop aanteekenen; als Een Plaats met Steenen Ge

f” pla’uez'd ,' gelijk de vertaaling van ’t woord dat kan lijden: foo wetenwe

_» nochtans uit Varro en Plinius , dat dcfe benaaming in een veel ruimer Згсешсп

” beteekenis genomen word. Dus feid Varro i Решу! gy een Land-hoef

ее hebt , лап/‚272191: от haar Dak—werk en Bz‘nne‘werk en de Edele Vloeren Geplavcid.

” Lithollroten genoemd, ёж. En noch olv niet onfe Land—hoeve, hoewel/e ВсЫгЪо

y” onfe Voor—Ouder: getimmerd hebben _‚ min quĳt-agtzg en beter dan defe a- nfoievioá

_ s» ’we in alle: uitgewrogte te Reatz‘num ‚‘ ль: g)’ hier wel Citroen—koleur of Smal“

„ Goud ofVermzlioen ofte Armen/eh Rood? Zie: ¿y hier wel eenz‘g Zen. „21:.“

и nebeeld of Lithoflrotum P Om welks woord toepafiing grondig te ver.l mmm'

” {ban , ons de woorden Van Plinius volkomen ligt geven, daar hy aldus

и feid: Vloeren door Kon/ì gewrogt, op de wy'fe ‘van Schilder-werk, heb—

-_" ben haare ooîflronkelĳkhezd b)’ de Grieken ,‘ tot дат: door het Vloer-werk

и der Litho/iroten in klein-ageing gekomen zĳn: in de welke Sofus een Iver

” maard Werkenee/Zer 1J: gewecjt, dieje te Pergamum евр]!geleid heeft 5 hier

#e had hy de Tafel—kruimen ‘van een „таща , en ’tgeenmengewoon zit weg

ее te ‘vegen , als of het blĳven liggen lwaa ‘van kleine Steen-flnkjes, in ‘vee—

” lerlel Verwen onderfchelden , in de Vloer gewerkt ( waaromfi het Hui;

00k ASAKoTos Oncos , dat is, Het Ongevaagde Huis hebben gedoopt.)

р Ziet gy nu wel hoedanígen Vloer-werk Varro , Edele Vloeren en een

5; Zinnebeeld noemd , door onderfcheidíng van Goud en Kleuren? Gelijk

»dan Plinius voortgaande fegd; Daar wao* wonderlĳk een Durf, die drin.

‚Ĳ kende door de fehaduwe v’uan haar hoofd, het WaterBruin maakte. Papi‘

‚д nius Statius gedenkt ook aan diergelijke Werken op verfcheide plaatíen.

а: en Prudentius neemd de vergelijkmg van een Bloem-veld , daar hy in de

n Lofzang van de Martelareífe EULALIA feid;

Gefneden Steenen overĳreĳen

Met Sprenk’len foo den gladden grond,

«_/Ils of’t Gebloeente en ope Wegen,

In ’t fehoonjle гит/дн bloejenjlond.

Insgelijks Aufonius ih fijn Gedigt van de Moezel ;

Ga heen nu , en bezaai met Frygijeh Brokkel—jleen

.De Vloeren, dat hy door de Wegenfi‘hy‘nd te treen ,

Die langs het Marmer treed der wgd дед/гати Zaalen.

„En dufdanig is dan na alle waarfchijnelíjkheid geweeí’c het Vloer-werk

»in het Regt-huis van Pilatus, op de Roomfche wijfe Geboud en Ge‘

a.’ vloerd : en vermids de vermaardheid aan allen bekend э wes- halven het den

„Euangelifi Iohannes goed gedagt heeft, ’t fclve door defen naam uit-te

»drukken. Hoe ver nu fig de Overdadigheid der Romeinen in’t Bevloeren

» van Panden , Tempels of Straaten „цветет hebbe, blijft ацтек onder

vfulk’cen fchemeragtigheid der Oudheid : doch van de uitbundigheid in Uirbundi

s, d_efen ‚ is een Staaltje by Suetonius in ’t Leven van Cœfar , daar hy feid; gîácflàflin‘

„Dat b] in Leger-togten ook Brokkel-vloeren om’uoerde : namelijk wan- Íw-„ln

»neer fig ’t Leger nederfloeg , en des Veld—Heers Leger-rak Gebouwd Taken“

v wierd. De Quiůighcid van Nero of Heliogabalus, die de Vloeren haar- ‚(полёт

»der Slaap-kameren met Paarlcn en Puntenvan Robijnen , dede befimlî'n’ vloeren.

„ ier
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>‚ hier nu ook toe te betrekken , waare van de algemeenheid -der Eeuwe

„afgeweken; maar dat de Cierlijkheid der Brokkel-vloeren , fig wijd in

” de Landfehappen des Rijks hebben doen fien, daar kan ook ons Vader

1 d и land, kenniíl‘e van draagen , dewijl alhier te Voorburg op het getuige.

by'îjîéglàcî и nis van Heda, als een Oog-getuige te lijnen tijde , dufdanig Vloer-werk

”пиши“ JJonder de Bouw-valligheden ontdekt is. Tot befluit konnenwe niet na

»laaten hier by—te-voegen ‚ ’t gene Zonaras meld _van een Markt te Con

’ mm“; J’ílantinopolen , die van Gebrokkeld Steen-werk ingeleid was. Ja het fel

eanmclS- »ve Werk fien wy by onfe tijd vernieuwd, aan dat Heerlijk Vloer-werk

ÏÎLËËI“ „op het Amfierdamfe Raad-huis, aan den Hemel en Aard-Bol , metalle

¿amie n s» haare vercierfelen, fireken en verdeelingen van Gefiernte, Zeen en Lan—

had hu's v den , door de onderfcheidentheid der Kleuren in ’t Steen-werk afgebeeld.

äîrîcìms v Men mag feggen dat ons defe Stadt in veel dingen van den Roomfchcn

¿Gcîïrljïœ п Leeuw een Klaauw vertoond, of liever Vanden Adelaar een Veder, om

ren gc- д, daar aan de Pfand van het geheele Lichaam te leeren kennen: en nochis

maak" »dit Vloer-werk maar een vertooning van de Gefchilderde Vloeren, of’t

„ Andere a, >Х< Alu/z‘vifch Werk, gelijk het met fijn eigen naam genoemd wierd; waar

пшена; „vanwe gehoord hebben dat Plinius fegd; Ваш door de Lithofiroten in

и klez’n-aò’ltinge zĳn gekomen. Veele hebben ligt gehoord van die beroemde

felvemcrde »Tafel-krans voor den Heer Снимки Нпьвт van Paarlemoerín Toet

В??? »Pteen gevlogten,’ dat is een Fefioen en Loof— werk van alderhande Ge

aanficndat- и bloemte, elk op fijn Kleuren, van Parlemoer in een Toet-fieene Tafel

. и ingeleid: een werk daar de Amí’cerdamfe Digters , als een regt verwonde

jagt-maak: э: rens , en nooit genoeg volprefen voorwerp ,_ haare Pennen verdienllige , en

э: den wel-bedreven konllenaar., onilerŕfelijkeLof aan verfchaft hebben.

meeraan de u Te Roomen traadenfe foodanigen Heerlijkheid met voeten , en ’t geen

n hier een Konit-Ituk en dierbare bezittinge van hoogen prijs geworden is,

vloeren ge- „diende daar , om de Oogen der aanfchouwende Wandelaars op d’Aarde

bl‘uiktlĳm »te trekken; gelijkwe uit de Vaarsjes van Prudentius en Aufonius verllzaan

газ?" а: hebben ; foo verre ging de Overdadigheid en Weelde en Magtigheid van

a» die Stadt en Tijd, defe onfe Tijd en Stand te boven. Daar zijnder die

'meenen , dat de ecrite Griekfe befehilderde Vloeren ‚ die eenige qualijk Mu

‚подам? fi’uifche fchijnen te noemen _, alleen met een KorPc van eenig valt en bellendi

Ë‘iîiiiiäcr— Planter-kalk zijn Geplane’erd geweeí’c , op welke men naderhand , (mogelijk

dcwomn op de wijfe diemen in FRESCO , ofÀ’atte Kalk noemde) in eenen veríl‘en of

“шт- nieuw-geleiden grond, de Beeld-werken quam te Schilderen. Doch gelijk

defe door het betreden niet lang hebben konnen {land houden ‚ maar ligtelijk

af-ílijten , en geheel onfienelijk worden; alfoo foumen mogelijk met fommige

veel-eer van defe Gefchilderde Vloeren konnen denken ‚ datfe naderhand mei;

verfcheide hart-wordende Kleur-Cementen ‚ Glas , Talk en Alabaíler-Kalk ,

bearbcid zijn geweefl: het zy dan datfe defe Plaaílering, aardig en glat,

navolgens de Tcekenkundige Trek ‚ Schilderagtig tegens malkanderen heb

ben weten aan-tc-leggen: (even gelijkmen nu noch weet te doen, op Gip:

of fagte Plaafìer-grond , daar de Ontwerpen te vooren op uitgebeiteld wor—

den , en door ’t vuur , het Inlegfel als tot een Marmere Korf: gehard word :)

Nazluw ofte als andere meenen ‚ datfe fulks alleen in fekere uitgehouwen Groevcn

keuriagr I dei' Marmere Vloer-í‘teenen , hebben aangevuld; waar aan de voornoem

Î‘i‘r‘iïlr‘icîim‘ií de Oudaan over de VVeereld-Bollen op ’t Raad-huis t’Amfierdam, foo

Gefchilder- aanílonds gedagte. Doch ’t gene wy alleen voor een by-foort van der Ou

ÎËQCMÜ' den Mufivrí‘ch Werk ‚ meenen waariehijnelijk te houden 5 namelijk dat door

en Litio- her gemeen maaken der LITHOSTROTEN en waare Mufivifche Werken,

ждёт dat zijn Vloeren , die door veelerlei Marmere Stukjes en Brokjes, als roe

een
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een konílig Schilder—werk te faamen ingeleid waaren ‚) agter de Bank ge

raakten 3 от dat die niet alleen veel koílelijker en konilelijker, maar datfe

ook de natuure der Marmer—[teene Vloeren , naait en meer eigen waaren. In

voegen men het werk van de Aard en Hemels-kloot op deVoorzaal van ’t Am

Iterdamfe Raad—huis , veel eer tot de сете СфтМеМе Vloeren der Grieken,

dan tot de ware Mufi’uifihe foorten , ofdie der Litho/¿roten te betrekkê heeft;

om dat beide laatí‘te geheel uit natuurlijke Marmer-Reen ingeleid wierden,en

nergens dan in haar famenvoeging quamen te verfchillensofte ook wel van we

gen de plaatfe daarfe gebruikt wierden 5 gelijkwe alreede hebben aangemerkt,

en de oude Overblijffels ons fulks ook genoegfaam aanwijfen. Door hoe

danigen toeval nu шеей alle die manieren in de Gebouwen nagelaaten zijn;

(het zy dan mogelijk door de verwoellinge der Gotthen in Italien , waar mokkel- ’

door de meefie Koní’tcn te gelijk met het afnemen van de Roomfche Mo

gendheid _, in ’t voet-zand geraakten; ofte datmen met’er tijd, daar minder geen _of

agting heeft beginnen voor te hebben 5 gelijk veele dingen die beurt-wif- Krîi'ërzgc.

feling onderhaving zijn 5) fulks is ons duif’ter geworden ‚door de nalaatigheid

fommiger tuíTen-loopende Eeuwen. Doch behalven dat ons eenige fraaje en

ware oorfpronkelijke Overblij ffelen ‚ de hoedanigheid der faake grondig aan

wijfen; loo fietmen ook in de behandelinge fommiger hedendaagfe Konfr

werkers , blijken genoeg , om ons dc thhq/Zroten der Ouden , duidelijk af

t'e-fchilderen. Ook verhaaldmen van eenen Duccio een Italiaans Schilder, 'mokkel

dat hy in de laatere tijd , de Koníl van Mufivifche Vloeren te maaken, we—

deroin als wat nieuws heeft op de baan gebragt. Gelijk hy ook de Vloe- цейт

ren op de wij fe alswe van de veelkleurige Cementen ofGefchilderde Vloeren

feiden ‚ feer Cierlijk heeft weten te vullen: ook word het felve op beide ‘muddl

der Ouden wijle , nu noch in Vrankrijk en elders geoefend in de Koning- ‘

lij ke ÑVerk-huifen tot vercieringe van Kabinetten en Rariteit—kamers. Infon

derheid word fulks gefien aan de naauwkeurige Inlegfels van Steen 5 by hun

Pierre Rapportées genoemd; en haare Grotten uit Schulpen Paarlemoen, Ко

ral en Rotz—werk gemaakt. En ’t geenfe Marqueterie (by de Italiaanen TAU

sIA en TARSIA) dat is , Spikkeling offilarmerz'ng heeten ; namelijk dat door

Hoorn en veelkleurigHout gefchiede; by Vitruvius , Ceïoßrotum Орш ó‘c.

genoemd. Ook in haare Damafquz'nure, of Loof—werken op Hout, Me

taal en anders ingefonken. En gelijk het Inleggen aan de Buffetten en Kabi

netten , en andere Hout ofSchrijn-werken ‚ hier te Lande meeítdcels buiten 113"gmk"
. - . . ОП )gc

gebruik geraakt 1s ‚ en thans meer aan oudwetfe dan wel aan heel nieuwe Huis- vloeren

raden gefien wordjfoo agtenwe egter dat alle die dingen bequaam genoeg zijn, 300545125

om ons alswe feiden , de maniere der gefeide Litho/trote en Zlíufi’w‘fche Vloe- 1

ren te verklaren : als in de welkmen ook gelijk voor henen de Beeldniflen, van тиша

Landfchappen , Gebouwen _, Door-figten , Bloemen , Vrugten , Dieren , Sec.

door onderfcheide Kleuren van dun-gezaagde Hout-{paantjes ingeleid ,op

het aldernaaíl de Marmere Korsjes der Lithoílrote-vloeren nagebootí‘t fier.

Gelijkmen mede onfe hedendaagfe Gefchilderde Steentjes , niet anders dan

voor onkoí’telijke Ballerd-kínderen , van die oude pragtige Vloer-en-Muur

werken aan-te-merken heeft. En met hoedanigen forge, moeite en bekoíli—

ging de Oude dufdanige Koní’t-vloeren gewoon waaren te leggen 3 op dat

die tegens de betreding, en ’t toevallig verwrikken der Gebouwen mogten агат“;
{land houden , en niet ligt en quaamen te verdetven 5 fulkS willenwe ee- moulin;

nigfinds in defe nevens—gaande Vertoog-fchets aanwijfen: als waar in ge~ gî'dêll‘on‘

noegiaam door twee opmerkelijke voorbeelden geilen word , hoedanig de уже;

Oude vermaand hebben , de Solder-vloeren der Kamer-vertrekken , daar duf. Piaf-’JCU т

danige Brokkel-Werken (ouden geleid worden , vail en beí’tendig te maaken {uw [c

worden.

R r r r daar
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daar—en-boven ook hoedanig fy tot meerder verfekering , het onderf’te Plank“

werk, kruis-ling's ofdwars-draads, plagten te verdubbelen5 op dat het Plaveit‘

fel van de daar-op geleide Vloeringe , naderhand door krimpinge des Houts ,

niet en quaame te barflen , en alfoo geruiwineerd te worden. Waar toe fy dan

www ook geenfinds raadfaam vonden het Balken Solder-hout , van twee verfcheide

d? Oudc foorten te nemen 5 om dat fulks heel felden met malkanderen kan uit—houden.

Op de Planken fpreidenfe hard-gedroogde Kruiden ‚fijnOever— riet en Stroo—

Нот in halmen , om defelve voor de Kalk en het Aard—agtig aanvuldfel, des te langer

ËÊÈZl’liiik— te befchermen. Tot hoedanigen verforging onfe hedendaagfe Italiaanfe Vloe—

ten. ren , (om datwe in een vogtiger Landfireek woonen,) wy gewoon zijn, Duin.

fchulpen te gebruiken. Boven defe Bladeren wierd by d’Oudc, een dikke huid

- van Steen—gruis , Aarde en Kalk geleid , en met Houte Stampers wel digt aan

gevuld: en die met de Vloer—plaam vlak overítreken zijnde, wierd daar op we

derom een tweede Huid geleid , die Бjnder en uit een taajer {tofte gaar ge—

kleinlt was, ontrent fes Duimen dik 5 ’t geenfy de Kern of’t Merg шт de Vloer

noemden. En defe met een gladde Schijfvlak na het Water—pas overf’treken

zijnde , wierd daar op de fijn—geflepe Marmere Vloeringe geleid 5 namelijk in

een hard beflag , datfe Stu/@ko noemden 5 van Kalk en fijn gemalen Marmer be.

Enkele Hagen. Het zy dan ook hoedanig men defe Vloering verkofen haddegelijkwe

Ícgclïakcß eerftelijk hier uit fulke , die eenigfmds met gereguleerde grooter Steenen , en

c om“ fonder Beeld-werk geleid wierden, fes of feven verfcheide op ’t getuigenis van

Rufconius by-brengen. Ofte men bekleede defe vlakte met verfcheide kleuri—

ge vierkante Marmer-Preentjcs,t0t alderhande Beeld-werk‚volgens de Teiken

* In fckCl' konfh’ge Trek na de Mufivifche maniere, door * vierkante Stukjes te famen

а??? ‘C gevoegd; die fomtijds in Vakken ofPerken afgedeeld waren ,~ ofteook wel

opugs ’ meer Tafereels-gewij fe, namelijk alswe firaks feiden, door Stukjes Marmer, A.

QÈADĲ" gaten Sec. die na het gedeelte des Ontwerps, en de Plaats‚en Koleur,en Dagen

гнёта, Schaduwe , afgezaagd en op allerhande wijfen gefatfoeneerd zijnde, in een

grond van Stu/:ko te {amen gebragt wierden;_die droog en valt-geworden,te fa

¿Wolff? men met die Marmere Brokkelingen foo hard wierd 5 datmen ’t niet alleen als

„ждём een enkel fluk 5 kon Polijíten en elfen maaken 5 maar daar op ook kon gaan en

Wed? loopen en water plegen 5en ’t felve fonder hinder afwaffen mogte. Waar van

ËÎÈÎÄÎÂÄÎ wy hierin de tweede Printverbeelding, eenige overgebleve {lukken en {tollen

Ест“ gc- vertoonen ,die te Prenelte en elders gevonden zijn. En na dat dan dufdanige

lud' Koní’t—vloeren en Muur-vakken alfoo ingeleid waaren , wierden de on-even

heden der hoeken, en de verfchrokke famenvoegfelen met fware Schuur-Ree.

nen glat geflepen en gepolijlterd: gelijk u de eerlle Schets boven aan, werkda—

dig vertoond. Alwaar ook na beneden toe gefien word, hoedanig ruilen de ge—

feide onder en boven-Huid , te mets noch een Hard-fieene V loering geleid

wierd 5 die aan de Zy—voegen met een groefuitgeloopen5 wel digt met een be

ílag van Kalk en Olie te gaar geleid wierde. W elke verforging шеей gefchie

de wanneer dufdanige Cierlij ke Plaveitfels in de opene Lugt gemaakt wier

den. Waar uit dan ook ligtelijk de overgroote Bekof’tiging en Tijd—fpilling ,

die voornamelijk noch aan ’t Uitkiefen, Paffen en Samenvoegen der Marmere

Brokjes ’beflîeed wierd , kan afgenomen worden. Om ons te vermaanen dat

wy’er nu al meer dan genoeg van gefeid hebben tot verklaaringe van ’t Vloer..

werk in de plaatfe , daar Pilatus op den Regter-floel nedergezeten , het Hal

vonnis over jefus uitgefproken heeft. Soo dat Wy ons derhalven nu ook door

onfe belofte genoopt vinden 5 tot de na‘fporinge van de Magt der Straf-uitvoe—

ringe felfs; namelijk ofdie in defe tijd alleen by den Romeinfen Land—befor

ger Pilatus geweeít zy , dan ofden joodfen Raad ook noch vermogens is ge.

weefi , om Dood-firafte oefi‘enen over fulke _, die na de Wet van Mofes het le.

ven verbeurd hadden г De
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De feer Geleerde Heer W. Goes , heeft aangaande defe flolfe , in fijn Boek PILA

TUS JUDEX , Pilatm Regter ‚ t’eenemaaltoege1eid , om te betoonen; dat deJodcn

ten tijde van de Saligmaakerjefus ‚ de Magt van ’t Swaard , en de uitvoeringe van

het Hals—geregt, verlooren hadden5 en dat het felve geheel en-al aan de Roomfe Land.

voogden en b‘tadthouders was overgegaan: ja hy meend , dat de Overprieílers dit

felfs opentlijk beleden hebben , wanneer fy tot Pilatus feiden 5 Het en И ons nietge

oorlofd ymand te Dooden. En nadien defelve Geleerde Man , over dit {luk veel op—

merkelijke dingen tegens die Godsgeleerdein-brengd, welke na fijne meeninge , de

Rabbijnen te Onvoorligtig navolgen 5 foo luft het ons hier , niet fonder by-voeging van

eenige onfer Aanmerkingen 5 een fijner voornaamíte redeneeringen uit hem , voor den

dag te brengen: en met naamen die , waarin hy defe faak ,in de volgende [laat van

efchil , vooríleld: te weten; 0f ten tyde dat de fao/e ’uan Уфа С/эгф‘ш worden

Êoomfi‘hen Land- Regter Pontino Filum: bepleit wierd ,‘ het Regt en de Illagt от

te oordeelen over Hals -faaken_, enтат te oefenen die ’t leven aanging J by den

Groeten Raad der joden 'waa г Dan of die Magi tot de Land’uoog‘den ’vanÎudea,

wel/ce van de Roomfthe Kaf”! deï'waardsgefimden wierden _, geheel waa' overgedra

gen? Welk laatíte , dien Heer omfiandelij k meend te bewijfen 5 op dat hy eindelijk

daar uit feet welvoegfaam fou beiluiten 5 dat by-aldien’er blij ken kan dat de Roomfe

Stadthouders ’t felve regt toebehoord heeft 5 het van felfs fal moeten volgen 5 dat dan

den Grooten Raad der j oden, daar geheel is buiten gefloten geweefh nadien twee even

volmagtige , een en ’t felve regt niet hebben konnen befitten ‚ om datfe in een en de—

felve plaatfe, niet als met een feer ongelijk regt, ( I) in alle faaken oordeelen konnen: te

meer noch ‚ dCWijl alle Hecrfcbappie en Regeering van een eenig beginfel af-vloeid5

en derhalven geen welgeflelde Staat kan voortbrengen , terwijlle dus gemengd te—

gen malkanderen aaní’tooten , en een onderling belet uitfluiten’. Daarom het dan ook

na fijn gevoelen onder de Roomfche Mogendheid ongehoord is , datfe elders haare

Landvoogden en Regters gehad hebben , die het Regt uitfpraaken 5 en egter te gelijk

ook aan het (2) Overwonne-Volk vryheid gelaaten hebben , Regters te fijn van haar

eigen

AANMERKINGEN.

beforgers de [lraffe over ’t gene tegen den

Keifer misdaan wierd,a:ànde haänd namê;

еЬЬеп ook aan d’ander zijde e Mis oeningê,
«ailiîîillleen regen de Joodfche Wet en Godsdienfł bc

aan wierden . foo lang haren Grooten Raad in we

fen bleef, konnen geûraft worden; {onder dat de Ge

regts-verforging van de een , de andere noodwendıg

vernietigde. Want hebben de Romeinen , de joden

haare Wetten konnen laaten behouden , en haar daar

in willen aan-nemen te befchermen; waarom _heb

benfe haar ook niet het Hals-gcregt ‚ _over de misda

den die tegens haare “Ver begaan wierden , en een

firaffe des Doods afvorderden , konnen laaten behou

den .> Hoedanigë beforging door toeval van tweeder—

lei Heerfchappie , wel van een eenıg be infel , maar

juill: niet van eene bedieninge behoe afgeleid te

worden. Gelijkfe ook beide met even magti g behoe

ven te zijn , die de Magt van Dood—Vonmfl‘en uit-te

voeren , uit kragt van haar Ampt en Belluiir hebben.

a. Het heeft fig van wegen de veı'plıgtıng der

Godsdienll en Goddelijke Wet ‚ heel anders met de

joden . dan met andere Heidenfche Volken, ten

aanfien van de Roomfe Mogendheid tocgedraagen:

want overmids de Romeinen na de Overheerfc img

noch den gantfchen joodfchen Raad in Orden lie

ten, en die vryheid van Regeeringe lieten behouden,

I, Elijk het noodfaakelijk aan de Overhee -

‹ Ё ring valt was , dat de Roomfche Land

die aan haare Godsdienll on-affcheidelijk verknog:

was: en Wetten hadden , waar tegen men Sondigen

de, fekerlijk de Dood verdiende gfoo hebbenfe waar

fchijnelìjk ook flraf konnen oefl'enen , by  aldienfe

van Jofephus gefeid konden worden, hun Volk te re

geeren , en na hare eige Wetten te leven :nadien het

immers de Romeinfehe Regrets qualijk palle, dc

Joodfche Wetten te onderloeken 5 en mand die

{waarlijk tegens haaren Godsdienll gefondigd hadde,

met de Dood te Ilrafl‘en. Gelijk Pilatus ongetwijŕfeld

daar op fier, als hy tegensjeliisfegd; BEN IK EEN

ljoDE г Ten zy dan darmen leer belacclıelijk fou wil

en denken, dat foo een Regter wel een Dood-vonnis

had konnen wi’jfen en Straf—oefi‘enen , op het oordeel

der joden, fonder eigen onderfoek; naar-dien hem

fulks onmogelijk was te doen , van wegen fijn eigen

onkunde in defelve. 't Gcenwe nochtans heel an

ders in ’t edrag van Pilatus fien; als die over den be

fchuldig en jefus, van nieuws-aan onderfoek gedaan

heeft. Ook en kanmen geen Exempel bybren en,

daar de (aak foo gelegen is geweell als in d`Over ee

ring der dloden: ten zy dan datmen hier t’eenemaal

de byfon ere Voorfieni heid Gods‚en den Staat der

Joodfche Kerke ‚ in wel e den Perfoon van den Mef

fias verfchijnen moelle , om het gewigtig {luk de:

Vei'loflinge uit te voeren , voor enkel Hiilorifch en

onder den rang der menfchelijke doeníngen betrek

ken wilde.

Rrrrz 3_ Dat
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eigen Lichaam. En dwijl uit de Euangelifche Hillorie klaar is, dat Pilatus op den '

Regter-fioel gezeten , en het Oordeel ofte de Vierfchaar gehouden heeft , foo wel o‘

ver de (3) Moordenaars, als over onfen Heere Jefus Chrifius; foo dwingen ons ,

fegd hy ’, de Regten te gelooven , dat Pilatus fulks ook niet als met regt gedaan heeft:

ten waare ymand bewees , dat het Hals-vonnis , ter felver tijd niet (4) tot den Land

voogd Pilatus 5 maar geheel-emal tot den Grooten Raad der LxxI I Mannen behoord

heeft: ofte dat Pilatus hier een opentlijk {luk gedaan heeft, welk hem niet toeflond

te doen : ’t gene nochtans daar uit wederleid word , dat fijn getrouwheid van den Kei

fer is voor goed-gekeurd. Voorts is het ook bekend, dat de Keifer Tiberius ee

nen Land-regter over het Joodfche Land gefonden heeft; en ook defen , die met

aller toeí’temmínge , Pontius Pilat_us genoemd was; doch hoedanigen Magt hy daar

in gehad heeft , fulks meenenwe dat foo wel uit fijn Titul ofEernaam , als uit fijne ver

rigtingen ‚ die hem aldaar gedaan toegefchreven zijn , kan afgenomen worden. Want

foo wy op fijn Titul fien , hy werd een PR/ESES genoemd , dat is , Gouverneur, of

Stadthouder, of Voorzitter, (91‘. Van welke doorgaans blijkt , dat over-al waar

van Stadthouders of Veld-heeren, of Burgemeeflers , of Opper—Schouten ‚ die te

Koomen Vonnis gaven,in de Verwonne Landfchappen gerept word (5) fy een volko

men Geregts-dwang hebben gehad. En indienfe Pilatus _gehad heeft , foo en heeftfe

den Hoogenprieíter noch het Sanhedrin , noch niemand anders onder dejoden gehad.

Gelijk wy meenen dat Faber gewild heeft , als hy fegd; Dat dm Stadt/souder het

Веди—детей alleen heeft т hem ,‘ en niet hoops-wy@ 3 dat is met niemand anders. En

foo ymand meend , dat wy den Titul van Pilatus niet uit een Overfetting , maar uit de

Griekfe Text moeí’ren verklaaren , daar hy H‘FEMQN , een Regter genoemd word s fOO

is dien Titul wel wat algemeender , en toepalTelijk aan grooter Magten , als Koningen

Cn Princen , 8cc. Doch dit en kan al niets ter faake by—brengen 5 dewijldat foo wel

den Stadthouder des_Burgemeefiers , en de Gefanten des Keifers , en de Verbeteraars

der Provincien ‚ als andere , na den Opperheer ofPrins , de Magt des Swaards heb—

ben: invoegen, dat het zy men Pilatus een Gefant des Keifers , ofeen Verbeteraar

der Provincie noemd ; men (al hem daar door geen minder Magt toe—fchrijven , dan

ofmen hem den Eer—naam van een Gefant des Burgemeefiers ofdes Prefidenten noem

de: En by gevolg hem het Oordeel over ’t Hals-geregt niet ontnemen mogen 5 с1е

wijl hy fonder dat te bezitten , geen van de geleide Eer—Titulen Wettig draagen kon.

En foo ymand meend dat ons hier de Naam-geving van PRESIDENT te voordeelig

is, ofte dat de Griekfe Naam Regeerder‘ of Regter te ruim genomenword 5— en dat

fulks

3. Dat Pilatus over de Moordenaars het Hals-von

nis uitgefproken heeft , kan feer waarfchijnelijk e

fchied zijn ; om dat defe Quaad-doenders fchul ig

zijnde aan Oproer en Doodllag , ook tot fijne Vier

fchaare behoorden ; en geenfinds als Overfpeelders,

ofGods-lafteraats ‚ of‘V all‘che Propheten van de jo.

den konden gedood worden. Waarom mogelijk de

Euangeliñen met nadruk van Barabbas feggen,dathy

een welbekendenpffeer vermaarden Qiaaddoender

was,die overl Oproer en Moord evan é zat. Gelijk

men ook klaar genoegfiet, dat e Jo en jefus daar-'

om van Oproerigheid befchuldigden ‚ om hem met

een beter welvoegl‘aamheid aan den Stadthouder

te konnen verklaagen: vergelijkt joh. 18: 30.me|:

Luc. 23: 39. en de {aak (al een andere gedaante í`chij

nen aan-te-nemen. Want daar uit falmen идиш}:

konnen ontwaar worden , dat foo wel de-Moorde—

naars, QUAAD-DOENDERS genoemd worden ;als dat

de joden van jefus voor Pilatusfeiden, datfe hem

als ecn Шпики—повинна aan hem Overleverden.

4. Pilatus heeft het Hals- eregt gehad, uit kragt
van fijn Ampt; en als des lgíeilers Beforgerkonnen

Vonnillen over de Misdaden tegenshem begaan; en

alloo Wettelijk tot fijne Regt - Bank behoorden.

Want dat hy de reden van jcfus Overlevering,indien

zin opgenomen heeft , blijkt als hy tot de Overprie

fiers fegd: GY нввт внзвы Мнызснв тот MY ora

BRAGT ALS BENEN DIE HET VOLK Агкызкю MAAKT,

8cc. Luc.z;:I4. Dog hy geen fchuld in hem vindende

die tot fijn Regt- Bankofbeforging ilond , feid hy g

OoRDEELD HEM SELFS NA uwe WET: foo had’denle

dan niet alleen een Wet, maarook een Magtom hem

te Oordeelcn ‚ dat is , te тайги. ‘

S‘ De Joden hebben onder het Stadthouderl'chap

van Pilatus , ten minfien foo veel van het Hals’regt

konnen hebben , als aan haare Godsdienfi , en eige

Regeeringe vail was ; nadien'er verfcheide Wetten

waaren , die behoudens de vryheid van haare Gods

dienll’ , en haarer Raads-vergaderinge, niet en kon

den gel'cheiden worden: Schoon ook dat die beide

onder voorwaarde van het betaalen der Schatting ,

van de vergunning des Keilcrs al-hing ; en millchien

alleen voor £00 ver maar gewettigd bleven.

6- Dit
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folks de waardigheden die in ’t Roomfch-gebied waaren , niet net genoeg en kan

verklaarcn; wel aan, laat ons by de Oude Latijnen hulp foeken 5 dewijl ’ons die

een anderen byfonderen Naam voorfiellen , welke de waardigheid van Pilatus te

‘ gelijk met fijne Magt bekend maakt. Dus ontmoetenwe dan onder defe Schrijvers

‚facitus , Tertullianus , Cyprianus en Hieronymus д waar uit wy leeren з dat Pil¿_

tus , een Paocuxn’rox , dat is, Gemagtz'gde, Сету: ofGedzìzgebĳòrgera Van’t

Joodfche Land, is genoemd geworden. Want in defen zin fchrijft den ecrit-ge

noemden in fijn 1xv jaar— Boek ; Dat Cbrz’ji’m onder de Regeeringe 'van Tiberim,

door den Proeurator Pantin; Pilatn’r is Gedood geworden. En Tertullianus in fijn

verantwoordinge tegens de Heidenen , fchrijft hem de Beforgínge toe : alhoewel h

daar in fchijnd gemift te hebben, dat hy fegd van Syrien ‚‘ daar Ьу Van ‚t ‚‘Ï00¿Ä

Land hadde moeten feggen. ’t Gene ook Cyprianus gedaan heeft. Doch Hiero

nymus die de Tijd-Boeken van Eufebius in ’t Latijn vertaald heeft, heeft over het

)aar-getal MMXLI I. aldus aangeteekend gelefen; Pilatus word van Tz‘berine tot Be—

fin‘ger des Ïooeifehen Lands gefiìnden. En foo fpreken ook alle Latijnen, die defe

waardigheid in haar eigen natuure hebben willen uitdrukken. Pilatus Eer—Tirul dan

door het Gefag van defe Mannen vaíl-geí’reld zijnde , diend’er alleen onderfogt , hoe—

danígen Regt en Magt een foodanigen Geregtr—be/‘orger gehad heeft, Volgens de

gewoone onderhouding der Romeinen in de (б) Overheerde Landfchappen г En ter—

wijlen wy’er van tweederlei flag vinden, Willenwe van beide niet Hillwijgen, Aan

de eerPce foort wierd alleen als den FISCAAL , of 5’ дадим-штатам”, bevo

len VonniíTen te geven, over de Inkoml’ten des Lands; en raakte alfoo des Квит

Schat-kille: doch die geene magt en hadden om te Bannen , noch ymand Strafof

Geldèboeten op-te-leggen , veel min Vonnifl‘en over het Hals—geregt te vellen 5 dewijl

fy boven de efeide Beforging, als een privaat perfoon aan te fien waarenjen ook

aan de Stadt ouders of Beforgers der Burgemeef'rers des felven Gebieds , daarfe ge.

fonden wierden , moeílen gehoorfaamen. Doch de tweede foort van Bejòrgers , wier—

den genomen uit den Ridderlijken Staat , welke Beurt—wijle door de Romeinfe Куст;

als PR,esl DENTEN de Geregts—dwang regeerden; waar van dan defelve Befor- . . gers by
Tacitus gefeid worden 5 De Provincie m te hebben; en (7) de Рт'итшп voorte

Лат. Om het welke dan ook wel en feker te konnen doen, hem het (8) Krijgs‘volk en

de Wapenen aanbevolen waaren. Waar vanmen het begin defer infielling b Та.

citus aan ’t Twaalfde fijner—Jaar-Boeken vind. En nadien dan hier uit al de Гоог

ten der Roomfche Beforgers, by de Romeinfche Schrijvers gekend worden , foo fal

men vergeeffe moeite doen, met noch een andere of derde geflagt by de Rabbijns—

gö

"эSrv*ffm-avea@

B

)ii

6. Dit heeftin alle andere Landfchappen , en on

der alle Volken konnen {land grijpen , behalven on

der de joden in Judea; onder wieneen Wetgever

moeite blijven , volgens de Prophetie van dIakob ,

Genefis 49: io. Welke nu noch in haar Sanhe rin ge

fien wierd. En hoe foudcnfe doch de Wet befchermd

hebben, als Kegeerders des Volks , indienle onver

mogen waaren geweell: de Overtreders derfelve te

firaffen? Of dat het andere {ouden gedaanhebben ,

die geenfinds onder die Wet Honden, noch geen ken

nis daar van en hadden , en egter noch der joden

Wergever een gedaante hebben г Sec. a _

7. Namelijk dan als Beforger van de dingen die al

leen de Romeinfche Opper-Mogendheid aangmgen‘;

en geenfinds die , welke daar behoorden tot de eige

Huis-houding: en d’aanhoorige Geregten des jood

fchen Volks, welkers eigen Wetten en Godsdieníhde

Romeinen van wegen haar naauwe verbintenis ‚ be

houden lieten. Gelijk felfs een foodamgen Sradrhon

der wel minder Geregts-Banken [tellen kan, aan welk

hy het Hals‘ gel—egt in fotnmige gevallen overlaat of

vergund : veel meer dan dat hy {ulks aan een Volk ‚

die dat regt uit kragt van haare eige Regeer-wetten

en Godsdienfl alreede hebben , kan laaien behouden :

ja het Ampt dei“ Stadthouders was ook te beforgen,

dat de шипе door de ondergeflelde Magten en О

verheden bloeide en gehandhaafd wierd. Gelijk full(

een beforging felfs ook wel vergund word, in Vrye

Landen die door een Volkfe’Regeei‘ing, en niet door

Overheering beíìuurd worden.

8. Het Kriigs-volk was wel de Magt der Overhee

исп; namelijk waar mede des Keifers Sradrhouders

het Overheerde Volk in toom en onder de gehoor

faamheid hield: gelijkmen alle bemagrigde Land

fchappen, door Befettinge in de Steden te leggen ,

inhoud: doch fulks en bewijflf niet dat de Overhe

den , die in foodanig Overheerdc Sredenbyhaare

Regeering , Wetten en Godsdienl‘r blijven , geheel

geen Hals-geregt meer en {ouden konnen oeffenen:

dewijl het van Gg (спишут te volgen , dat alwaar

men de Regeering van een Volk filn eigen wefen laat

behouden; dat daar ook „сожжет het regt der

Кн: 3 ‚ Hals->
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gefinde te willen opfoeken. Dus íietmen dan wel, datmen hier gedrongen word,

een van tween te kiefen; namelijk aan Pilatus te geven, het Ampt der Schat-be

jòrging i ofte dat van de PRfEsIDEN'rEN, foo als de Romeinen gewoon waaren

te ienden in de Verwonne Landfchappen van haare Mogendheid. Doch het laat

Ile fullen de Rabbijns-gelinde geenlìnds konnen toeilaan 5 om datfe dan ook lill..

len gedrongen zijn te erkennen, dat Pilatus het Swaard en de Magt gehad heeft,

over het Hals-geregt , ’t geen haar feer tegen de Boríl is , (9) in de faake vanjefus

Chrifius. Gelijkfe ookom de klem van defe reden te ontgaan _‚ Iig tot een ongerijmde

uitvlugt keeren , en feggen 5 dat Pilatus wel is geweeí’t Bejforger om de faaken van den .

Opperheer te bedienen 5 (Ю) тааг dat hy geene Dood-Vonniilen uitgevoerd en heeft.

Doch het {laat nu aan onfe beurt dit eens te ondertalten; op datwe vernemen , wat

Magt Pontius Pilatus ter tijd van fijn Bedieninge gehad , en ook geoefFend heeft in de

Provincie van Judea, daar hy van den Keifer gefonden was. Want indien het o

penbaar word, dat hy niet verrigt en heeft, de dingen welke van de andere foort
van Rekengevers of F1 SCALEN ‚‚ dat zijn ’s Land: Schat-bewaarders, waargeno

men moel’cen worden 5 maar dat hy die faaken, welke aan ’t Regt van t’ Swaard

vaít- ehegt waaren , beforgd heeft, navolgens het Ampt defer PR/asIDENTEN ge

bruikelijk5 foo hebben wy onfe Taaks in defen genoegfaam afgedaan. Want regt

uit gefeid 5 waar word doch aan Pilatus ergens , het zy in de Euangelien , ofte

by jofephus , de bedieninge der Schat-kille , ofandere gemeene faaken des Keifers,

toegefchreven? In tegendeel leeren wy uit die beide Boeken , dat hy de Krijgs

knegten heeft in lijn geweld gehad: (И) wantjudas heeft immers de Bende Solda—

ten met welk hy jefus Gevangen nam, niet van den Hoogenpriefier noch d’Ou

derlíngen des Volks, maar van Pilatus den Beforger der Provincie verkregen; ge—

lijk veel groote Godgelecrde met ons gevoelen. En of fchoon Grootius Preld ‚dat

de Priefiers aan eenen uit haar getal , die den Hoofdman des Tempel: genoemd wierd,

Hals-flraf moet blijven; ten minften voor foo veel

als fulken Magt on-affcheidelijk en noodfaakelijk aan

foodanigen Regeering verknogt is.

9. Pilatus is met Magt voorfien geweell , om als

Stadthouder (traf te oeñ'enen over de Misdadigers,

welke tegens de gemeene Виде, en by gevolg tegens

de gehoorfaamheid des Keifers Sondigdcn: en uit

dien hoofde heeft hy ook Magt gehad tegens jefus;

om dat het Feit, waar van de joden hem befchuldig

den, van die natuur en opfigt was, (cggende ; dat

hy ’t Volk beroerde , en de Schattinge leerde wei

geren ; hem felfs t0t Koning opwerpende, бес. want

elk die fig Koning maakte wederilond den Keiler ,

en was grootelijks fchuldig aan de misdaad van Ge

quetlle Hoogheid; gelijk de joden in fekei‘en zin

alloo van jefus fpraaken. En derhalven was hy {traf

baar voor Pilatus ; doch geenlinds om dat de joden

geheel geen Magt meer en hadden , een Misdadiger

tegens haare eige Wet gefondigd hebbende , naar de

Wet te llraffen. Maar nu en behoorde de шк van je

[из geheel niet t0t den joodl'chen Raad , maar tot de

Vierfchaare van Pilatus , die des Keifers Regt-befor

ger was , fee. ’

lo. Die fulks onbepaald {ouden (eggen, fchijnen

_feet te mìÍTen; en worden door ervarenis der faake

wederfprooken.

п. Het en {al nooit klaar bewefen worden, dat

judas de Krijgs - knegten , van Pilatus verkregen

heeft: alhoewel ons uit het verhaal van johannes

wel feker fehijnd , dat’er in het Gevangen‘nemen van

jefus, eenige Soldaten fijn tegenwoordig geweell;

namelijk die de Overpriellers en Hoofdmanncn des

_'I‘empels‚ en niet judas door fijn eigen overreding .

daar toe verl'orgd hadde : doch de rcítzijn шеей де

het

Dienaaren van de Overpriellers , en van de Príefler

lijke Hoofdmannen over de wagten des Tempels ge

weeû. Want darmen door defe geen Hoofdmannen

van de Romeinfche Soldaten moet verllaan; blijkt

genoeg als jelìis tot haar l'egd; dat hy dagelijks met

haar in den Tempel gezeten hadde haar leerende,

Luc. 12:53. ’t Geen hy immers met de Romeinfche

Hoofdmannen noch ha are Soldaten niet gedaan en

hadde. En hoe {ouden doch hier de Komeinfche Ka

piteins onder en tulfen de Overpriefìers en Ouderlin

gen geteld worden ага dat de joodfche Dienflkneg—

ten, en l'elfs die des oogenpriellers,de voornaamlte

Vangers van jefus zijn geweeíì 5 {chijndmen uit het

geve t van Petrus met haar, te moeten befluiten а als

van e welke jefus feide; LAATSE тот HIER TOE GE

WORDEN. En het isook niet te denken,dat Petrus hier

tegens een Leeg-ganger met het Swaard uitgevallen

is. Invoegen dat de Romeinfche Krijgs‘knegten ‚ en

dien Overílen over Duifend , daar jóhannes van

(preekt, kap. 18: 12. де joodle Schaare alleen verfeld

konnen hebben; om als ’t nood deed ‚ haar de behul

pelijke hand te bien; daar toe verfogt zijnde , als in

een faake die de joden van heel na-by, de Кощей—

пеп flegts van verre ofby gevolg aanging. Gelijkmen

dat ook alfoo in ’t algemeen l'chĳnd te moeten op

nemen , wanneer Johannes (сад; DB Виши DAN,

ENDE DE OVERSTE OVER Визит) ‚ ENDE DE DIE

NAARS DER jonm пышны jESUM GESAAMENT—

LYK , ENDE воинам Нем, kap. 18:12. En foo je

fus enkel en alleen onder ’t geweld der Roomlche

Overíle en lijn Bende Soldaten gevangen heeft moc—

tcn worden; wat hebbendetde Overpriellers, wat

de Hoofdmannen des Tempels, wat de Ouderlingen

des Volks , en alle haare gewapende Dienfi-knegäen

an
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het Gebied alfoo wel over defe Bende, als over de Wagrers, welke felfs van den

Hoogen Raad waaren , gegeven hebben : foo erkend hy nochtans , dat dele Krijgs

luiden Romeinen zijn geweel’c , die van Pontius Pilatus gefonden wierden. Doch dat

hy meend dat defe Hoofdmannen ook het Gebied gehad hebben over de Roomein

fche Soldaten, fulks en fchijnd aan veele niet waaragtig. Maar ’t is ons genoeg , dat

de Krijgs—lieden Romeinen geweelt zijn , welke (londen onder ’t Gebied van defen

Beforger Pilatus. En foo dien Hoofdman over defelve ’t Gebied gehad heeft, foo

heeft het alleen konnen zijn onder den felven Pilatus, en dienvolgens feer bepaald en

klein genoeg. Want het is openbaar uit Matth. 27: 27. dat den Euangeliít niet

alleen fegd ; (И) Doe шатен de Krĳgs—kmgten de: Stadtbouder‘s, _7e/im: met/mar

z'n het Regt—huis”: maar daar word kap. 28: 14.. klaar genoeg te kennen gegeven,

dat den Stadthouder , en niet den Hoofdman het (13) regt gehad heeft , om defelve

te Ptratïen. Gelijk defen Hoofdman ook het regt niet gehad heeft, om opentlijk

buiten-om den Tempel , Wagt te houden ofSchildwagten uit te letten , fonder order

of kundfchap van den Stadthouder 5 dewijle dit alles tot fijn Ampt behoorde. En

de Soldaten dienden, om de Inwoonderen der Provincien , welke gemeenlijk de

Overheering en prang van vreemde lallen , in den beginne feer onwillig draagen , in

Toom te houden; op dat het fonder Oproer en Tweefpalt , onder ’tjok der Schat.

tinge , befchermd bleef. En offchoon Petitus tegens Hieronymus , en Appianus , en

am

‘гw

Buur—e

-ŕ-а:

dan te doen gehad э ja foo het regt van een Misdadi—

er te firaflen, alleen tot het Ampt van Pilatus be

hoord heeft ; waarom en is jefus dan niet alleen van

fijne Krijgs-knegten gevangen en eens-loefs tot Pila

tus gebragr? Offou die hem niet durven , ofmogen

verhooreu noch ver—Oordeelen hebben , fonder dat

hy eerll voor den joodfchen Raad verfchenen , en (y

een Vonnis des Doods overhem gellreken hadden P

Voorwaar Pilatus is wijfer geweell , als dat hy lig

fulks heeft laaten voorfiaan: want bemerkende dat

Jefus niet geheel eigen tot fijne Regt—Bank behoor

de 5 fogt hy hem op allerlei wijfe daar van te om:

flaan, en het Oordeel aan de joden over te geven;

’t geen hy niet wijffelijk en deed , foofe fulks niet en

hadden. Ook en moet het aan aande de geleide

Hoofdmannen niet fonder opmeilting over’t hoofd

geilen worden, dat in de meelle plaatl‘en daar van

de Romeinfche Kapiteinen gewag gemaakt word,

defelve doorgaans, Hoorr - MANNEN oven HON

DERD genoemd worden. Tot een kennelijk onder

fcheid van de HoorrMANNEN DES Teil/rifers: ver

gelijkt Matth. 8: 5', 8,13. en kap. 27: 54.. Marc. rg.

vers 39, 44, 4g. Luc. 7: a., 6. en kap. 23:47. Aâor.

1o: 1,22. en kapel: 32. en kap. 22: 25.26. en kap.

23: 17, zg. en kap. 24:23. en kap-2.7: r.tegens Luc.

az.: 4.. Aetor.4: r. en kap. 5:14, 26. Ja terplaatfe daar

defe by-naamin niet tot der гене: onderl‘cheiding

bygevoegd wor ; word egter ytsin de faamenhang

der reden gefeid , Waardoormen verflaat , dat’er niet

van de PRIESTERLYKE HOOFTMANNEN , maar van

die , welke het Hoofd over een Bende der Romein

fche Krijgsknegîen waaren , gerept word : liet aan

dagtig na , Aétor. 16: zo, 22. 35'- 8. en kap—27: 6, I r,

31,43 ‚ en kap.`zS:16. &c. Gelij johannes ook van

een OVERSTE ovm Пивных) gewa maakt,a1s]e

{из Gevangen word, kap. 18: n.. Al oewelin geen

anderen zin ‚ als dat hy daar door een Overlle van

die Bende wil verl'taan hebben 56er ook Aólorarz gr.

En dat ook de RomeinfcheWagten, die den Tempel

van buiten bewaarden , in veelen onder 't Gebied van

de joodfe Hoofdman des Tempels gellaan hebben;

fulks meenen fommige dat uit het antwoord van Pila

tus volgd , als hy leid; GY нввт ниша WAGT , все.

Matth. 27: 65.l

12, ’t Geen de Krijgs-knegten hier doen , bewijfl:

niets tegen het gevoelen der Kabbijns-gelïnde Gods

geleerde : want hier was jefusalreede in handen van

Pilatus overgeleverd; en verklaagd een Misdadiger

te zijn , die niet meer tot de Regt-Bankder Joden ,

maar tot den Stadthouder des Keifers behoorde ; en

tegen welk hy fig had fchuldig gemaakt. En dat der

halven de Krijgs-knegten nu de handen aan Jefus

ilaan , [al niemand vreemd dunken , die weet dat defe

de gewoone Uitvoerders der Hals- geregten by de

Romeinen Waaren. Gelijk het daarom ook geene van

defe Soldaten , maar Dienllknegten van den Hooge

prieller en Overpriellers zijn geweell,die jefusdlaan

de voor den joodfchen Raad in ’t Huis van Caja

phas , valt-hielden ‚ en befpor hebben , Btc. gelijk

1n de Euangelifche Hillorie te fien is; en wy nu ge

noegfaam op fijn plaats verklaard hebben.

13. Pilatus hadde doch regt om fijn Soldaten over

het verlaaten van haare Poll te lh‘afl’en: fchoon dat

hy defelve hier in dit geval en alleen ten verfoeke

van de Joodfche Overpriel’cers roegelaaten hadde.

Nadien des Stadthou ers inwilliging den Krijgs

knegten niet minder aan haar getrouwe dienfl ver

pligte, dan of fy fulks enkel en alleen in lijn eigen

dienll: gedaan hadden. Ja defe verl'ekeringe des Grafs

ging ook den Stadrhouder aan; om dat de Joden fulks

t’eenem'aal verfogten , tot bewaaringe van de ge

meene Rufte des Volksîwaar toe Pilatus met Krijgs

magt ook voorfien was: en daar toe felfs de gewoonte

hadde, van op de Feell-dnagen de Wagten te verlier

ken , en naauwer toe te fien , &c. Ja deswegen ‚ had

hy haar ook mogelijk een Overl‘ten met eenige Solda

ten bygefet , om jefus te helpen Vangen : ofte (y

hebben die genomen uit de gemeene Wagt des Tem

pels, hoedanige o de Feellen daar gewoon waaren

о te paffen: De Ёж" mogelijk uit vreefe voor ’t

olk , haar (elven het [luk nier alleen betrouwende ,

joh. 18:12. Waar toe dan ook de Ouderlingen den

Stadthouder {chenen aan te maanen , allfe tot voor

koming van meerder onheil onder ’r Volk, een Wage

tot verfekering van jefus Graf verfogten: liet aan

dagtig na , Matth. 27: 63-66. Еп let wel hoe Pilatus

(еда, datl‘e alreede een: Wagt onder haar Gebied

hadden.

I4.. Но:
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andere beweerd, dat Herodes met het belle regt tot Koning verklaard was; noch

tans field hy het buiten bedenken valt; dat het joodfche Land, na dat Archelaus

Herodes Soon. in Ballingfchap verdreven was, door ’t opleggen van Schattingen

Ц) tot een Provincie gemaakt is geworden. Waaruit blijkt dat Pilatus geen Rekenge.

'ver ofRentmeeßer , maar een Geregts—bĳòrger is geweelt; die met foodanigen Magt

bekleed was, als andere Romeinlche PRESIDENTEN , dic door haare onderheb

bende Krijgs-magt, ( gelijkwe fi'en dat Pilatus ook hadde ‚) де Provincie die haar

aanbevoolen was , onder het jok hielden. Maar het gene wy hierals noch een veel

kragtiger bewijs moeten by-brengen , isdit 3 datmenligt bewijlen kan, dat Pilatus

niet alleen foodanigen Magt als andere Beforgers heeft gehad , maar ook dat dufda.

ni е Beforgers der Provincien , felfs den Hoogen-priefter, welkers Gefag immers

(15) het hooglte in de_joodfe Republijk was _, van hun Ampt hebben afgefet _, en fulks

na hun believen aan andere opgedragen hebben. Waar uit wy vermaand worden te ge.

looven , dat ook het felve ‚ met een en het felve regt , tegens andere Leden van den

Grooten Raad derJoden, heeft toebehoord 3 en derhalven dat Pilatus was boven alles

wat in den geheelen {laat der _joden het hooglte was. (16) Sulks daar door dan

ook haare Mogendheid omgekeerd, en de fijne t’eenemaal beveiligd is geweeí’t. Want

by-aldien Valerius Gratus , op wien Pilatus als Stadthouder van _] udea gevolgd is, vier

Hooge’priefiers afgefet heeft , terwijlen hy Beforger was , en in plaatfe van den

laatllen _, eindelijk Cajaphas gefield heeft; wat fal ons beletten te gelooven , dat

h ook niet alle andere Leden van den Grooten Raad , by wien de Hooge Regeeringe

was , heeft konnen affetten Э Aan hoedanige dingen immers in ’t minf’te geen F1веды.

‚of Keiferlijke Schatting-beflìrger heeft konnen tillen. Boven dit moetmen ook noch

aanmerken , dat de Misdadigers niet in het Gevangen-Huis van denJoodfchen Raad

(17) opgeíloten , noch bewaard zijn geworden: ja dat het ook niet vry en ltond aan

14.. Hoe verre het kan verllaan worden , dat het

{podfche Land te deler tijd tot een PROVINCIE , of

erwonnen Landfchap gemaakt was , behoudens

nochtans der joden ei e Regeeringc 5 дааг van is op r

fijn plaatsin ’t Vierde ock enoeg gefproken.

15. Den Hoogen - prie er en is uit kragt van fijn

Ampt, geen Hoofd ‚ ja felfs geen noodwendig Lid:

van den Grooten Raad geweeltgalhoewel hy lomtijds

daar in getrokken wierd , uit reden van fijne groote

bequaamheid : gelijkwe in ‘t Derde Hoofdlluk ‚ uit

Maimonides breed getoond hebben. Ook ging het

Hooge- prieíler-Ampt voornamelijk de Godsdicnft

aan; veri-igtende de dingen die wegens den menfche

by Godt te doen waaren; namelijk de voorbeeldige

Verfoeninge,Heb.1: x7. fiende op het Eeuwige Hoo

gepriellerfchap van jefas Chriflus, Diens Ampt in‘t

minlle met de Hals-gere ten niet te fchafl‘en hadde.

Soo dat de Inneming , o liever het Dwang-gebruik

dat de Romeinen over de op en affetting des Hooge

Eriellerdoms oefi‘enden , geenfinds bewijll, dat foo

y-aldien den Hoogenprieller noodwendig en altijd

het Hoofd of Prefident van den Grooten Raad had

de geweeft 5 hy dan met de Leden van den Grooten

Raad, om de geleide afhangelijkheid, geen Hals-ge

regt meer en hadde konnen uitvoeren. Immers heb

ben meer Stadthouders en Landvoogden de Magt

(het zy dan gegeven , of felfs ingepalmd. of dat

de gefcha enheid der tijd fulks ver-eil‘t,) om Over

heden in e Steden te verkiefen , op en af te zetten,

en andere in plaats te llellen; en dat nochtans het

Hals-geregt dat van ouds tot haare Viei‘fchaare be

hoorde, aan haar blijft. Ja daar uit dat de Romei—

nen , de Hoogepriellers en andere Leden van den

Grooten Raad de fchop gegeven , сп andere in def—

felfs plaatfe gevoegd hebben, blijkt geheel het te

de

gendeel van ’t gene de Heer W. Goss daar uit Гоп

теепеп te bewijfen; namelijk dat den joodfchen

Raad daar door in haarc.Magt en waardigheid be

veiligd bleef'. Want waar toe kan doch de verflel

ling derfelve worden aangemerkt, als op datfe het:

Volk , over welkfe'gelleid wierden, volgens haar

behoude Wetten, Regeeren fondent Gelijk'erook

geen Regeeringe {land kan houden (onder Magten

Dwang van Ih‘af te hebben , die haar doet Heeren

en Befchermers van de Wetten zijn.

16. Dat het affetten van den Hoogenpri‘efier geen

finds bewijll , dat de _joden hetHils-gercgt geheel

ontnomen was, werd uit de voorgaande Aanmer

king wederfproken. En {ulken Meeíìerfchap over ’e

_joodfche Hooge-prieiterfchap is niet alleen onder

de Romeinen; maar ook al ten tijde der Syrifche

Koningen gepleegd. Dus hebben dan de Romeinen

op duldanige wijle de _joden wel als een Overheerd

Volk konnen onder dwang honden en in veele din

gen wat Ringel-ooren; laatende egter den joodl'chen

Raad die Magt gebruiken, welk aan hàare Wetten

vail was. _ja (у konden haar fulks niet onttrekken,

voor Гоо veelle van haar felfs daar in gefleld waaren ,

en vryheid haai-er Wetten en Godsdienfl ge even

wierden ; betaalende alleen Tribuitaan den eil‘er.

De Joodl‘che Republijk heeft meer-maaien Cijnsbaar

geweeft. fonde daarom geen Magt van Hals-geregt

onder haar gebloeid hebben г

r 7. Uit где (‘evangen Quaad- doenders die niet by

den joodfen Raad, maar in ’t Gevangen-huis van den

Stadhouder Pilatus Gekerkerd zaten. kan niets bello

ten worden , aangaande de {aak van Jefus; nadien de

Euangelillen duidelijk genoeg aanteekenen ‚ dat Ba

rabbas ook daar onder andere Straatfchenders, als een

feet bekenden Oproermaaker en Doodflager gevan

gen
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de Overheden van andere Steden; maar gehouden waaren, hun betrapte @aad

doenders aan den PRESIDENT over te fenden: even gelijk als efus Chrifius hier

ook van de Overprieílers en Ouderlingen des volks, aan Pilatus Overgeleverdis.’

Die dan ook Barabbas in fijn Gevangen—huis op den Hals hadde zitten, met an.L

dere Schelmen en Moordenaars; waar van’er twee met Jefus Gekruill zijn , aan

welken den Grooten Raad niets en fehijnd gehadte hebben. En foodanigenGevan

gen zat: hoedanige Misdadigers in de daagé defer О

verheeringe‚alleen tot de Regt-Bank Vanden Room

fen Stadhouder behoorden,als die door fijn Magt alle

Oproer te fchutten hadde. En derhalven geen won

der datfe op de daad gegrepen, ten eerflen onder’:

Geregt van Pilatus Gevangen zijn gefet. Met alle

hoedanige genoemde Quad-doende“ , de Joden fig

ook niet gemoeid en hebben. Waarom jefus dan ook

niet eer derwaards gebragt is , voor dat de joden 1n

haaren Raad belloten hadden ‚ hem als {oodanigen

Misdadiger , voor den Stadthouder te befchuldigen :

ja ly beklaagden hem niet alleen dat hy een Qproer

maaker was;maar dat hy ook fig felfs tot Koning fogt

op-te-werpë; en by gevolg de gehoorfaamheid en het

etaalen van de Schattinge , het Volk leerde weige

ren. En hier van heeft onfes goed-dunkens ‚ ymand

uit Lipfius feer wel gefchreven; wanneer hy de Ro

meinlche Straf-wijle over Straatfchenders, Moorde

naars en voor naame Belhamels van Oproer, door het

Kruifligen aangewefen hebbende , ten laatílen daar

toe defe woorden voortbrengd; Ik vraag fegd hy,veel

„ meer Godvrugtiglijk , als nieuwsgierig g wat voor

n fchijn van misdaad (want nooit waare oorfaak) in

Ĳ onfen Saligmaaker geweefl: is , om hem tot het

э: Kruis te ver-Oordeelen .> Indien ymand (еда; de

:a Gods-laßering , volgens de getuigenis der _joden :

м ’tls foo; f7 verklaagden hem als fulk-eenen voor

n den Grooten Raad in het Huis van den Hoogen

a» prieller Cajaphas, en men foekt getuigen tegens

‚ и hem over die misdaad op: en Cajaphas en de О—

»verpriellers ver-Oordeelden hem van wegen {ulk—

л een begaanen Ruk. Nochtans. indienmen de Jood

» fche Wet infiet ; (oo zijn de fulke nooit Gekruifligd,

n maar Gefleenigd geworden. Maar nu, falhet niet

„ veel waaragriger en eenvoudiger na de waarheid

Ĳ gelijken ‚ darmen dit geheele Oordeel, hoe weinig

n het ook na een Oordeel gelijkt, na de Romein

» fche Wetten en Zeden infchikt! Voorwaar het

»fonde my foodanig toefchijnen; ja ik (oude ant

‚’ woorden ‚ dat de onfchuldige _jefus ter oorfaak van

„ Oproerigheid ‚ en om ’t verkrijgen van een Ko

‚mingrijk, ver-Oordeeld is geworden. Want volgens

u de Komeinl'che Wetten wierden de Belhamels van

,a Oploop en Beroerten na de hoogdraavendheid der

„ misdaad , ofaan het Kruis verhoogd , ofte aan de

„ Wilde Beellen voorgeworpen. En dat onfen Sa

„ligmaaker ook aldus is aangeklaagd, betuigd Lu

„ cas klaar genoeg. Pilatus geloofde: . en hy geloof

‚ìdet ook niet: en nochtans fchreef hy het Titul

» Opfchrìfr en de oorfaak des Doods; DE KONING

,a DER joDEN. En dit fe d dien Man. Wy voegender

by д dat foo by-aldien de îoden te defer tijd, geenlinds

de Magt des Swaards tot Straf-oefening hebben ge

had, darfe dan ook ver ligt zijn geweell, om den

Gevangenen jefus , aan onds tot den Stadthouder te

brengen: want haar geheele voornemen was immers.

volgens de getuigenis der Euangelifien, datl‘e hem

Dooden (ouden , foo drahyinhaarhanden fouzijn.

En by—aldien dit haar eerfle voornemen niet en was

geweell; maar darfe te vooren fulks alleen dagten

door den Stadthouder te doen; en ook moeilen doen,

by-aldienfe geen Halsfgeregt hadden; foo en [ouden

gcn

fy hem dan gebonden, niet ecrit tot Cajaphas geleid,

en voor de Re «Bank van den geheelen _joodfchen

Raad geileld he ben. In welke Vergaderinge fy dan

’van íinnen veranderd en te rade geworden zijn , hem

voor den Stadthouder te verklaagen: draa’jende daar

toe dan ook haare befchuldiginge geheel anders-0m;

gelijkwe in ’t voorige Hoofdlluk getoond hebben.

En dat defen uitleg niet te ver gefogt noch buiten de‘

getuigenis der Heilige Schrijvers loopr‚kan’ons Pau

lus goed maaken , {00 wanneer hy te Antiochienin

de Synagogeleerd en betuigd, DAT DE OVERPRIE

STERS HEBBEN BEGEERD ‚ DAT JESUS VAN PILATUS

sou GEDOOD WORDEN, ом DATSE SELFS vooR HA

RE VERGADERINGE GEEN ooRsAAKE DES DooDS

1N HEM EN voNDEN , Aötor, 13: 18. Voorwaar in

dien het» te defer tijd met de joodfcheíaaken foo

danig gefiaan heeft, als de Heer W. Goss gevoeld:l

den Apollel had onfes agrens geheelanders moeten

(preken ; еп hy fou ongetwijfl‘eld geleid hebben;

DAT DE joDEN GEEN MAor MEER HEBBENDE ом

HALS- STRAF TE OEFFENEN; SICH oEDwoNGEN

voNDEN ом JESUS VAN DEN RooMscHEN STADT

HOUDER Роытшз FILM-us TE LAATEN DooDEN,

ôte. Of fou het Paulus foo naauw niet geweten heb

ben? Dat nu ook de joden niet gewoon waaren,

Doodwaardige Misdadigers lange‘in Gevangenifl‘en

op te fluiten; vergunnende flegts eenen dag, en

noch foo veel tijds , alffer van de Vierfchaare tot het

gaan na de Geregts- plaatfe verliep: ten zy eenige

voornaame daar de heele Republijk aan (cheen ge

legen te zijn; fulks hebbenwe onder de Joodfche ’

Dood-firafl‘en uit haare getuigenifl'en aangeteekend.

Waarom mogelijk Jefus van de Overfpeelderefl‘e ‚

die de joden by hem bragten . niet en repte van haar

Gevangen-zetting of Vonnis, maar aanílonds de

Straf-oefeninge gebood, by-aldien haare Befehul

digers fi fonder fonde bewuft hadden gekend; de

wijl op erjoden getuigenis het Feit daar lag5en

de Wet na haare meeninge beval de fulke te Sfeeni

gen. Maargelijk'er overjefus voorfegd was, dat hy

met de Quaad-doenders fou gerekend worden; en

¿dus alreede aangewef'en hadde , hoedanigen Dood

y fonde fterven; foo moetmen het t’eenemaal aan

de Goddelijke Voorfieni heid opdraagen ; dat de

{гаси van zinne gewor en zijn , Jefus voor delen

oomfchen Sradrhouder, van Gequetfle Hoogheid

te beklaagen : overweegd haare reden ‚ Joh. 18: go.

en aanmerkt uit vers 32. waarom {v feiden; Dat het

hen niet geoorlofd en was ymand te Dooden; en‘

men fal mo elijk een ander denkbeeld vande (aak

krijgen. Ge ijk het mede feer gemakkelijk te ver

fiaan is, dataan Pilatus niet onvoegfaamer een Ge

vangen-huis; als een eigen Regt-huistoegefchreven

word.Het flond wel valt uit de voorfegging,dat Jefus

moelle Gekruift worden; doch hy konwel aan den

Stadthouder Overgeleverd worden , om dat hy een

Heer van het Politijk Hals-geregt was; maar daarom

egter geenfinds noodfakelijk всю-ша worden: Doch

nu is de Kruis-llrafalleen een gevolg geweeíl van fijn

hooggaande befchuldiging д namelijk om dat de Ko

meinen alle Oproermaakers [oodanig í'traften , Sec.

i Sfff 18. Defe
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en—huis kon niemands anders zijn , dan dien die het toekomd de (luaad-doenders

behoorlijk te flraíîen. Voorts foo wenl'ren wy wel, dat ons ymand dit eens regt

onrknooptc5 namelijk, of het van meerder Magt is, een (И) Misdadiger los tc

laaten en Genade te doen ontrent het quaad; als hem met behoorlijke цитате te

firafl‘en? Doch wy agten , dat niemand die verfiand heeft , het laatfle boven het cer.

[le Ы willen fiellen 5 overmids fig defen Regter alleen maar betoond als een Dienaar

van de Wet 5 daar den genen die het andere doet , de bepaaling der Wet te boven

gaat , en naait aan de Goddelijke Majelìeit genaakt 5 welke alleen toekomd de Sonden

te Vergeven. En gelijk dit noodfaakelijk moet toegeftaan worden5 foo vraagenwe

verder? wie dat’er in de Ioodfche Republijk op het Feelt eenen Gevangenen pleeg

'los te laaten , en aan het Volk te fchenken? den Stadthouder , of den _]oodfchen

Hoogenprieller? Pontius Pilatus _, of Cajaphas? Voorwaar wy en verwagten van nie—

mand een ander antwoord , dan datmen dit Pilatus den Beforger der Provincie toe-ei

end ,- ten waare ymand onbefchaamdelijk den Euangelifi Mattheus en johannœ ,

gelijk de Joden aan Jefus deden ‚ wou in ’t aangefigt l‘pouwen 5 dewijl fy defe Magt

met uitgedrukte woorden aan Pilatus opdraagen. En by—aldicn het dan foo is, foo

{laat het ons hier ook vry , volgens den regel des Regts, welk de reden felfs op

het Papier gebragt heeft , te befluiren‘, Dar, aan wien het meerdere страж, aan

dien moet ook het mindere fury/iam. Derhalven wien het vry-Praat de misdaad te bege

nadigen , heeft ook vryheid over den Misdadigen te Vonnifl‘en en den Schuldigen

te l’traffen. En daarom houden wy voor vail , dat by-aldien Pilatus uit fijne Magt het

regt gehad heeft , om Barabbas los te laaten , foo heeft hem veel meer uit kragt van

del‘elve, het regt toebehoord, om over Jefus en alle menfchen desJoodfchen Ge

regts-dwang , te konnen Vonnifl‘en. En dit befluiten wy alfoo billik en regt te zijn 5

ten waare dat yrnand toonde, dat het in dit geval van Pilatus, of in ymand dierge.

lijke, door eenige uitgedrukte Wet, anders bepaald en voorfien waare geweeíl‘. Het

gene nergens in defe Provincie falkonnen getoond worden gefchied te zijn. Voegd

hier by 5 dat alhoewelmen door het Vonnis verfiaat , dat wanneer dien Dood is,

die fchuldig was aan een Doodwaardige Misdaad , dat dan de flrafl‘e uitgeblufi ofte

te niete gedaan is : foo is het nochtans foo gelegen , dat foo dra ymand ver-Oordeeld

‘ is 5 foo blijft de Ilraffe noch na fijn Dood , . navolgens de onderhoudinge des Room

fchen regts; om dat het , het alderbekendfle regt is , dat een ver-Oordeelden gemaakt

word tot een Slaave der firaí’fe 5 Ja ook foo verre , dat hy van dien tijd aan , niet meer

een Knegt van lijnen Heere is, die herfield wordende lelfs niet in den voorigen {laat

kan komen. Gelijk foo eenen ook niet door den Dood, een deel van ymands regt

kan worden; maar fijn Doodc romp blijft felfs onder het geweld van den genen

diens hy Levendig was. Want gelijk het mijne is , al wat uit het mijne overig

is , en magt hebbe dat te eigenen; alfoo en word ook uit dien flaat niet verlol’t het

gene aan de Straffe Overgeleverd is, foo lang daar yts van overblijft. En daar van

daan komd’et voort dat de Vrienden, ja felfs niet de Vader ofden Heere , fig de .

Doode Lichaamen der ver-Oordeelden , konnen toe-eigenen. Doch de Groote Kei..

fer

18. Defe los-laating is alleen een weldaad ge

weel‘t ‚ ontrent het fchenken van ymand uit het

Ãoodfche Volk, welke om eenige Misdaad onder

es Stadthouders geweld zaaten; gelijk hier by voor

beeld Barabbas met andere in handen waaren.En dat

feerwaarfchijnclijk rer Gedagtcnis haarer Verlolîìn

ge uit Egipren ;omdat fulks alleen op het Pafcha ge

íthiede, en Pilatus ook erkende dat hy dit aan haar

dede , volgens haar eigen gebruik , leggende; GY

HEBT DE GEWOON-rs DAT IK U OP HET PASCHA

ниш LoS-LAME; namelijk op het Бега: van Paaf

fehen; en dat de Joden ook meermaal de gewoon

te hadden voornaame Misdadigers als dan te {traf

fcn: dat hebben wy hier vooren breeder bewclen.

Hocdaníge omflandighedcn de Euangeliíłen dan

ook niet foo feer {chijnen te verhaalen, om re be

tooncn , dar Pilatus dit uit fijn Alleen-hebbende

Magt des Swaards dede; als wel op dat wy weten

foudcn, hoe _]cfus eindelijk volgens den Voorbe

paalden Raad Gods, aan het Kruis geraaktis. Ge

lijk mede alle het gene de Heer W. GOES verder in

brengd , over de Magt der Vrylaaringe ‚ en het regt

over het Gedoode Lichaam ; namelijk het Begraa

ven , en Bezegelen des Grafs , Sec. t’eenemaal vall is

aan het voorige; re weren, aan de Regt-Bank , voor

wien , cn door wienymand is konnen ver-Oordeeld

en geltraft worden. En daarom werd alle bewijs daar

uitgehaald . ook door het gefeide wederfproken.D_

19. it
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fer Augullus , heeft , na dat de firengheid des Burgerlijken regts , aan ’t flabbakken

was, gewild, darmen de Lichaamen der gener die aan het Leven geltraft waren,

aan de Bloed-vrienden niet weigeren moef’ce: betuigende dat hy fulks ook felfs on

derhouden heeft, wanneer hy daarom gebeden wierd: begeerende dat foo ymand

die fal verfoeken te naderen ,hy fulks verkrijgen fal van den Opperheer , in wiens regt

en magt fy door het Dood~Vonnis gekomen zijn. En alhoewel daar eenige gevonden

worden, die defe Magt aan yder geven, welke het Swaard of Hals- geregt voe

ren; foo getuigd nochtans Rebufl‘us , dat het oude regt der Romeinen ook in Vrankrijk

onderhouden is 5 en Preld daar uit vall: 5 Dat het Doode Lichaam de: Ìkäsdadágen,

niet en kan Begraa’uen worden, ten z)’ met тешит ‘van den Opper—Vorfl ofteшт

den Hoogen-Raad. Maar gelijk den Hoogen-Raad dit niet en doet in haaren naam;

alfoo heeft ook Pilatus het Doode Lichaam van jefus , aan Jofeph van Arimathea

niet overgegeven in lijnen, maar in des Keifers Naam; om dat het niemand toe

komd tegen de Wetten yts te belluiten dan den Keifer 5 welke den eenigen is die

niet door den Band der Burger-wetten, in den Toom gehouden word. Soo lange

nu den Praat der joodfche Republijk in wefen was, heeft het Begraaven der ge..

ltrafte Lijken , niemand anders konnen toebehooren , dan den Grooten Raad der

Joden: want daar was tot haar geleid 3 (19) Indiengyymandfi‘lt aan het Hout han—

gen, foo fal Daad Lichaam niet aan betfil‘ve Hout blĳven overnagten; maar

89’ [Мг hem de: fil’ven daags Begraa’ven. Van welke beforging en regt ontrent Chri

iti Dood Lichaam , fy dan immers fchijnen vervallen geweell: te zijn. Men kan ook

noch eenig bewijs voor onfe mceninge by-brengen , uit het Zegel dat de Overprie

fiets begeerdcn , dat op de Sluit-Zerk van Jelus Graf-kelder loude gefet worden:

want of wel de Zegels ook gebruikt worden om een faake te beveiligen; egter laaten

Те ook niet na , om tot die beveiliging mede het regt van Heerfchappie te bewijfen ;

als ook om alle bedrog de pas af-te-fnijden. In hoedanige gevallen , niet alleen het

Gefag van ’t publijke Land-zegel gebruikt werd 5 maar ook de Zegel-ringen, of

Merk-[tempels van private Perfoonen , naar ygelijks goed—dunken , toegelaaten wer»

den. (Ю) Doch de Overpriefiers dagten niet raadfaamjefus Graffelfs te verzegelen ,

om

su'r*nm¢~u~<ŕr1.<

ч-uvrv

»www-.uт-r

x9. Dit was den joden in de Wet belafl te doen ,

l'ool'e ymand door haar Vonnis ter Dood Gelteenigd,

aan een Vloek-hout ter verlmaading ophingen.

Doch hier wasnu door haare Overlevering , en Aan

klaagen , eenen anderen Regter , die een Uitheemfe

Dood‘firafen andere wijl'e van Hangen deed uitvoe

ren ; om dat die me'nfch fchuldig wierd gemaakt aan

des felfs Regt  Bank, en aan l‘ulken Dood-vonnis,

waarin het de joden alloo min geoorlofd was , na de

uitvoeringe der ltrafl'e , de hand uit haar eigen Gefag

te Reken; als het hen niet geoorlofd was , in dit ge

val felfs Uitvoerders daar van te zijn. Waarom dit

eenlinds het verval van het regt der Dood-lrrafin

Ее ]оодГсЬе Republijk kan aanwijfen. Doch op dat

de Wet onder-hun mogte bewaard worden , ver

foeken ly dat de Dood van de Gekruìl'te mogte ver

haalt worden, door het BrekenhaarerBeenderen;

en de Opgehangene Lichaamen alloo daaro voor

den Avond fouden afgenomen worden, om at het

Joden waaren ; en in alle haare boofe handeling

ren minl‘ten noch de uiterlijke fchors der Wet moe

iten fOeken te bewaaren. ’t Geenfe foo niet en de

den , ontrent andere Misdadigers die uit de Heide

nen onder de Romeinen met de Dood geflraft wier

den: hoedanige (у haar geenfinds aan en trokken.

Gelijk dan mede uit Lipfius hier {eer wel ter (nè kan

aangemerkt worden, dat het Breken der Beende

ren aan dele jGekruil‘te , niet na de Romeinfche ge

woonte gedaan is‘, maar van Pilatus in dit geval,

alleen tocgeltaan is op ’t verfoek der Joden ; op dat-3

fe haare Wet bewaarden. Want ofwel het Been-bre

ken byde Romeinen {eer oud is, foo bewijll gemelde

Schrijver nochtans, dat l'ulks onder hen niet juilì met

de Kruis-[traf laamen ging: gelijkwe hier nabree

der {ullen toonen. Aldus feggenwe dan, heeft Pi

latus haar het verhaaílen des Doods in ewilligd,

door lijn Soldaten; en het Begraaven door Îofeph van

Arimathea ; om dat haare Godsdienlr lulks mede

bragt; en een na-lleep had tot het Gemeene belt,

waar van hy ook een Befor er was, Joh. 19: 31, 32,

en 38. Waarom het ook we kan zijn , dat den Euan

gelill: Lucas, aangaande de keur der Vry-laati-ng

fegd: dar Pilatus haar op het Feelt eenen Монета

LOS-LAATEN ‚ kap. 2.3: 17. Gelijk mede het afnemen

van jefus Doode Lichaam , niet onwaarlchijnelijk

de behandeling der joden toegefchreven word, wan‘

neer Paulus van haar fegd; ENDE ALS SY ALLES

voLBRAGT HADDEN WAT vAN HEM GESCHREVEM

wAs , NAAMEN SY Нем AF vAN нит HOUT , нм

LEIDEN нам IN HET GRAF, Aótor. rg: 29. Ten zy

mogelijk darmen het laatlte alleen onder ’r opfigt

en beforgmg van jofeph van Arimathea wil gepall:

hebben , Luc. 1.3: 5;. die ontrent den Avond-llond.

daar om gebeden hadde, Matth, 27: 57. Marc. 15.

vers 4.2, 4.3.

zo. De geloofbaarheid der Overprielìers was

maar alleen Privaat , om darfe in dit íluk geen Uit

voerders van het Geregt waaren; maar van haaren

hals gelchoven hadden; om datfe Jefusvan de R0

meinen wilden Gekruiíl hebben: gelijkfe ook die

Sfff a. Dood
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om dat haare geloofwaardigheid daar ontrent Privaat en onbevoegd was , en derhalven

geen vermogen had , ’t felve in een vreemde faak yts te doen gelden. Maar liet daarom

gaan fy tot Pilatus, en verfoeken , H] [дм befr/eden , dat het Graf Verzegeld wier.

de tot aan den anderen dag; Op welkejefus voorfeid hadde , dat hy wederom Ор

í’taan foude. Dus wilden fy belorgen , dat de ydelheid van Iefus Toefegging, daar

door aan ’t geheele Joodfche Volk mogte bekend gemaakt worden. Want het en

fcheen haar niet genoeg het Grafmet Krijgs-luiden te bewaaren; die , gelijk de uit

komll geleerd heeft, met Geld konden omgekogt worden; maar het moelle met

het openbaare Zegel des Stadthouders daar-en-bovcn noch verfekerd worden : even

gelijk eertijds de Steen van den Kuil der Leeuwen, daar Daniel ingeworpen was,

van Darius verzegeld wierd. Want aldus kondenfe ook de getuigenis van een a1..

gemeene geloofwaardigheid voor hare {aak hebben , dewijlfe voor het Zegel í’elfs geen

bekommering hadden , dat genoeg fijn eigen Gefag en Waardigheid belehermde , en

niet minder vry-ltond gefchonden te worden , dan ’t gene Heilig ofte buiten het

ongelijk der menfchen bewaard is. Derhalven gingen lydan henen, en bewaarden

het Graf, verzegelende den Steen navolgens Pilatus toelaating; llellende een Wagt

daar by. Soo dat het niet alleen Pilatus Soldaten waaren , die hier toe gebruikt

wierden , maar het was ook fijn Zegel 3 gelijk Calvinus en Grootius met ons vall-llel.

len. Want gelijk het Graf niet fonder het Gefag en Toelaating van Pilatus konde

bewaard worden; alfoo konde het ook niet fonder lijn toellemming met fijn Merk.

teeken , dat is met het publijke Zegel gefchieden. Sulks dat wy uit alle defe bewij—

fen , vallelijk gelooven , dat in dit Hals-geregt van Jefus, niets ter Weereld ge—

vonden word , waar uit blijken kan, dat het regt des Swaards doe noch in derjo.

den handen geweell is 5 maar dat in tegendeel uit dit alles geleerd word , dat Ponting
Pilatus ’t felve beide geoefl‘end heeft: het gene wy voorgenomen hadden te bewij.A

fen. Maar op dat wy ook noch eenige Rabbijns  gefinde mogten genoeg doen,

fullen Wy hier ten overvloed noch andere bewijfen by-brengen , op datwe alle ge

legentheid van twijlfeling aan een kant helpen mogten. Dus brengen wy dan we.

derom de woorden van Tacitus by, die wy vooren noch eens by-gebragt hebben,

dewelke fegd 5 Dat Chrzflm onder de Regeerz’nge ‘van Tiberina met душит u'

belegt geworden. Maar wat is doch Lijf-llralfe anders , dan de {trafi‘e over de misdaad ,

welke den fehuldigen opgelegd word , door dien , die het regt en de magt heeft om te
Vonnillen en te Straffen , foo als uit kragt van de Wetten de misdaad toege-eigend is г

Waarlijk anders niet. Want by-aldien een privaat perfoon , een Boosdoender dood,

foo en is fulks geen Lijf-[‘Ïrafl‘e , maar een quaad Feit, dat hy felfs door Lijf—Ptraffe

boeten moet. En op dat niemand meenen fou , dat Wy alleen van lulke fpreken,

welke daar geheel geen Gefag in deRepublijk hebben , loo illet noodig hier indagtig

te

Dood-llraf onder hen in geen gebruik hadden, en

daarom genoodfaakt wierden ‘hem voordelen Reg

ter te llepen. Daar toe ook genoegfaame befchuldi

gingen tegens hem inbrengende , op dat de (aak foo

wel voor den Regter , als voor het Volk een glimp

hadde. Waarom ly dan ook niet llinks waaren, om

Burgerlijke fwaarigheden van grooten na-lleep voor

den Stadthouder in-te-brengen, op datfe de Vet

zcgelinge des Grafs van hem verkrijgen mogten:

genoeglaam haar laatende voorllaan , dat dit van

den Stadthouder felfs beforgd wordende, meer ge

loof by het Volk foude hebben , dan offy ditlelfs

gedaan hadden; gelijk de Heer W. Goes dat leer

wel heeft aangemerkt. Doch ten lchijnd niet dat

Pilatus lig hier aan foo veel heeftlaaten gelegen zijn,

als {ommige wel meenen: want het zy dat wy hou

den , dat hy de bewaaring des Grafs, alfoowelon

willig, als het Dood-vonnis felfs toegell'aan heeft,

haar поставив/спас; HEBT EENS “Мот ,ofte dat wy

gelooven dat hy fagtzinnig gel'eid heeft ; GY HEBT EE

ын WAGT, GAAT HEENEN EN VEanxERD нвт GELYK

GY "r vEnsTAAT 3 (want het kan beide foo vertaald

worden){oo fchijnd het egtel' dat Pilatus haar nu met

de tell' laat omfpringê, wanneer hy erkend dat de jo

den eene Wagt hadden die onder haar Gebied ílond,

en gebruiken konden na hun welgevallen; wordende

waaarfchijnelijk belluurd van den Hoofd-man des

Tempels. Ten waare dat ymand met Liplius wilde

denken ; dat Pilatus hier van die Soldaten (prak ,‘

welk de Uitvoerders en Aanl‘chouwers des Hals-gc

regts waren gewcell; gelijk de Gekruilte door Wag

ten plegen bewaard te worden; alswe in het volgende

Hoofdlluk {ullen fien. Doch hoe het daar mede is,

de joden moellon dit foo wel van Pilatus begeeren ,

als l`y 1Iìefus van hem wilden gedood hebben. Over

denkt ier wederom Aâor. щ: 28. &c. en houd de

гей by ons goed, tot op het einde van Jefus Kruis-rol~

al. Pi
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te maaken ‚ dat alle fiilke perfoonen , flegts privaate zijn , welke boven deMagt ofde

Geregts-dwang die hun toegelaaten is _, elders over fouden begeeren eenig regt te fpre—

ken._ Waar van onsjofephus in Herodes een voorbeeld geeft; den welken van een mis

daad befchuldigd wierd , om dat hy Ezecas een vermaarden‘ Straatfchender gedood

hadde , daar hem nochtans de forge over Galilea toevertrouwd was. Indien nu Pilatus

yts diergelij ks begaan hadde , voorwaar men moet niet meenen , dat Tiberius fulks on

geitraft lou gelaten hebben : ofdat het ook niet en fou gebeurd zijn , dat hy deswegen,

van eenig naauwkeurig Hillorie-Schrijver aangeteekend fou geworden zijn. En nadien

dit nochtans niet gefchied en is 5 foo fal ons de plaatfe van Tacitus voor een fraaje ge

tuigenis verih‘ekken , om te betoonen dat Pilatus (И) Magt gehad heeft , om over

het Leven vanjefus Chrillzus , een Vonnis te í’trijken. Maar wat hebben doch de jo

den , wat heeft Pilatus , ja wat heeft felfs jefus vraagenwe , hier van gevoeld г Want

‘ daar is ons waarlijk veel aangelegen dat wy weten , wat voor meeninge en gedagten fy

hier van gehad hebben ? Nadien wy meenen dat dit gantfche gefchil uit haar oordeel,

feer ligtvoerig kan ten einde gebragt worden ; namelij k wanneermen [al zien , hoe wel

haare getuigenifl‘en , tegen ’t feggen der Rabbijns-gefinde , met ons gevoelen over—een

komd‘. Want fchoon wy al willen , datmen jefus in dit geval ook aanmerkt , als eenen

onder het gemeene Volk s foo agten wy hem nochtans voor foo eenen regtvaardigen

menfche , datwe hem geen Geloove konnen weigeren; en derhalven iil‘et wel de moei—

te waard , dat wy dit onderfoeken , en datwe daar toe een weinig te rugge gaan tot in de

Vierfchaare daar de faake vanjefus bepleit is. Jefus dan gebragt zijnde voor Cajaphas,

en den Grooten Raad , word gevraagd en onderfogt wegen lijn misdaad; de Getui—

gen worden gehoord; hy word ver-Oordeeld; (И) nochtans en word het Vonnis

met

к—пкзк-чпгадтпчч‘

А‘Рг

:.1-‚кн-в

2.1. Pilatus en fchijnd onfes bedunkens met het

voorbeeld van een Privaat Perfoon, noch met de

daad van delen Herodes niet te konnen vergeleken

worden; nadien hy als een Land-beforger van den

Keiler gelleld was ‚ om onder ander beíluur van faa

ken, ook die te lìraffen, welke tegens de Room—

fche Mogendheid misdeden; doch geheel nietom

alle de [rĳke met ftrafte beleggen , welke tegens de

Wet van Mofes misdaan hebbende, volgens defelve

de Dood verdiend hadden; naardien Pilatus geen

Jode zijnde , noch ook haar Wet niet en verilond ,

daar mede niet te fchafl‘en hadde. Waarom men

fchijnd te moeten gelooven , dat hy Jefus ook daar

om onderfogt heeft , op dat hy regt wiile, in wat

voegen hy tot fijne Vierfchaare hehoorde. Want

het blijkt klaar genoeg uit fijne handeling ‚ dat hy

niet te vreden en was, tegen ‘Iel'us alleen te hooren

inbrengen , dat hy een Шваб-дослав: was; maar

hy wilde naauwkeurig uitvorlfen ofook fijne Feiten

van loodanigen natuur waaren, darle voor fijne Vier

íchaare ilrat baar waaren. En lulks niet zijnde , wei

gerde hy de hand daarin te (leken; waarom hy je

ius t’elkens ook tot de Regt-Bank der joden heeft

foeken heen te wijfen, feggende; NEEMD GY HEM

EN Ооквввш HEM NA uws WET. Dit en heeft hy

waarlijk niet fpots-wijfe geleid , daar hy hem alle

finds foo ernllig in defe faalt {chijnd gedraagen te

hebben P Soo dat Pilatus dan l‘oo fprekende , noch

een Mag: van Hals‘vonnis aan den joodfchen Raad

erkende; die van jefus ook te vooren genoegíaam

toegellemd was , Matth. i: 22. Gelijk defen Raad ,

Stephanum naderhand mede ver-Oordeeld en Ge

fleenigd hebben , volgens de Wet der Gods—lalleraars.

’t6-ente egter aan jefus niet en deden , om dat het

Godt anders voorfien hadde, en hy haarinboel‘em

de darfe geen oorfank des Doods en vonden , Actor.

13:18. Gelijk jefus dat daarom ook felfsaan Pilarus

indagtig maakt, als hy fegd; Dat het hem vmbo-_

ven gegeven was , dat hy nu Magt tegens hem ge

kregen hadde, om hem te Kruiílîgen‘, en niet dat

hem fulks uit fijn Alleen-hebbend Regt der Dood

fii‘af, {onder een byfonder toeval aanquam , dat hy

nu door fijn Vonnis fierven fou. En dit houdenwy

voor het re re gevoelen ‚ dat jefus van Pilatus Magt

gehad heeft. En niet foo als het onfen Autheur tot

fijn gevoelen meend te verklaaren. Waarom dan ook

de fchuld der joden grooter was ‚ dan die van Pila

tus; om datfe hem alleen dus vall‘chelijk befchuldig—

den van Gequetlle Hoogheid , op darfe hem met ee

nige fchijn aan defen Re ter Overleveren (ouden :

daarfe na eenige de minl e waarl'chijnelijkheidwil

lende handelen, hem alleen aangaande fijne Leere en

fijne Difcipelen , uit het getuigenifi’e fijner Toehoor

ders hadden moeten Oordeelemgelijkfe in hare Ver

gadering in het Huis van Cajaphas begonnen hadden.

Doch die nu alfoo wel van zinnen veranderd waaren ,

als het felfs tegen haaropfet aanliep , dat jefusop het

Paafch-Feeil gevangen wierd , Matth. 26: s. ` _

22. Het Vonnis des Doods is van den Joodfchen

Raad niet uitgevoerd ; ja kon van haar niet uitge»

voerd worden ; om dat hy by haar fchuldig vcr

klaard wierd ,aan een misdaad tegen den Keifer be

gaan, wiens Geregts-beforgers (у geenfinds en waa

ren: alhoewel Гу defulke ‚ tot behoud van de gemee

ne Ruíle , en om felfs geen Aanhoudcrs van Scheur’

maakers te fchijnen ‚ feer wel konden verklaagen. In

hoedaniger voegen (y jeiusdan aan den Stadthoude’r

overleverden , feggende ;Dat het haar niet geoorlofd

en wasymand te Dooden: doch niet om da’tfe niet en

konden van wegen haare onmagt , maar van wegen

haar belluit. geveíh‘gd opde misdaad van delen Be

klaagden ; hem fchuldig kennende aan Oproer en

Wederllrevinge des Keifers; buiten wienfy geenen

Koning erkenden. Gudt hier toe alfoo hare gedagten

belluurende , op dat ‚fijn Raad-belluit wierde uitge

voerd. Waar toemen 'te raade moet nemen, joh. 18.

Sfff 3 versga..
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niet volbragt. Doch uit wat oorfaak? ifl‘et yts anders dan gebrek van Magt?Voor.

waar geen andere als wy alle, wanneer’ wy niet en konnen uitvoeren het gene wy

willen? Nu gelijk dit de oorfaak is die wy in ons alle bevinden, foo konnen wy

ligt gifïen, dat fy ook hier door weder-houdenzijn. Soo dat defe eenige faak ge

noegfaam uitroept , dat te defer tijd het Regt des Swaards met 1n haare Magt ge

weell is. Maar nademaal jefus fonder genadeJ ten opfigte derjoden pooging, ter

Dood moeite gebragt worden 5 foo werd hy tot Pilatus geleid , alwaar van meta

aan , even als of’er voor Cajaphas en den Grooten Raad, niet met allen over fijne

faake gedaan was, (want waarlijk het was niets) alleen om defelve reden ter Vicrfchaa.

re gebragt. Het wclke , wanneer wy met ons gantfche gemoed bevatten , ons klaar—

lijk doet íien, en met Hieronymus en Beda bekennen , dat Pilatus fig niet dan feet

onwillighier toe vernederd heeft, dat hy het Vonnis tegen jefus uitfprak. Maar

wat konde doch eenen onwilligen dwingen., defe faak op iig te nemen 3 (23) anders

dan fijn Ampt felfs dat hem opgeleid was , en daar van hy rekenfchap aan den Keifer

moeite geven г Dit dan in ’t gemeen voor-afgefonden , moetenwe ook noch de byfon

dere dingen afdoen. (14) Als dan de joden fien dat haar ver-Oordeeling geen uit

komfi en kan hebben 5 foo word jefus weg‘geleid tot Pilatus , op dat hy van hem

ver-Oordeeld wierde; en erkennen daar door by gevolg dat de Magt om te Oor.

deelen en te Verwijfen niet by haar, maar by den Stadthouder flaat. En als wy

foo fpreken , foo verklaaren wy onfe zin en meeninge niet minder met dedaad en

faakefelfs ‚ dan met de eige woorden. Want alsjefus tot Pilatus gebragt word ‚ wat

woorden wiíTeld hy aanl’tonds met de Overpriellers en Ouderlin en des Volks э

zijn ’t niet defe? (25)Wat ‘voor bq/Ìhuldzgmge brengd@ by tegen dej/ën тел/гм ? na—

vers 32. А&ог. 4: 27, 2.8. Ook moetmen hier niet

vergeten aan-te-merken, dat de joden alleen feg

gen, HET Is ons NIET oEooRLoED; en met, wy

en hebben geen Magt noch regt , om ymand met de

Dood te flraffen: want in [u ken zin {chijnenfeook

van de Dertig Silverlingen , die judasre vroeg ont

fangen. en te fpaade wederom gebragthadde, te

{eggen 5 HET IS oNs NIET GEOORLOFD DESELVE 1N

DE OFFER-Kiste TE LEGGEN ‚ Matth. 27: 6. Name

lijk niet welvoegfaam noch raadfaam , om dat h_et

een prijs des Bloeds is , en mifichien ymand Га] fehrj

nen aan te loopen ‚ tegen ’t gene verboden fiaat,

Deur. 2.3: I8. Aldus was het dan den joden van we—

gen den uitílag hares befluit, niet geoorlofd ymand te

Dooden : gelijk het hen om ’t gefeidelníigt met ge

oorlofd was dit Geld in de Offer-Kill te werpen; al

hoewel het buiten dat, beide genoegfaam in haare

Magt ilond. .

23. Pilatus heeft ongemoeid lijn byfondere vreef‘e

voor des Volks Oproeríg‘neid, jefus waarlijk niet

anders als volgens fijn Ampt ver-Oordeeld: want

dewijl hy des Keifers Regt-beforger was, en defen

Menfche van den joodfen Raad aangeklaagd wierd,

als eenen die tegens den Keifer grofl'elijk misdaan

hadde; fig opwerpende voor een Koning der jo

den , en ’t Volk verbood Schattinge te geven , 85€.

foo behoorden hy t’eenemaal tot fijn Regt-Bank:

gelijk Pilatus ook met Magt en Krijgs-volk voorfien

was, om alfulke inbrekende onheilen te {chutten en

te flrañ'en.

24. De joden {aagen dit niet uit haar onmagt,

van jel‘us niet te konnen Dooden: want dat willen

[е te vooren immers wel; maar fy faagen dit , alswe

terílond noch eens feiden, aan den uitflag van haar

befluit ; hem willende aan den Stadthouder ver

klaagen, voor een Politijken ofBurgerlijken Oproer.

maaker; hoedanige haar niet geoorlofd was te Doo

den. Gelijk’er meer dingen in dit geval van haar ge

me

daan zijn, die te vooren alfoo niet voor enomen

waaren zalhoewelfe tot de uitvinding haar er belluit

geen kleine reden meenden te hebben: wantnu [y Je

fus tegens haaren eerften raadllag iu handen hadden ‚

fogten [y hem wel van kant te helpen ; maar uit vre

Гс van ’t Volk die hem aanhingen , en dat jerufalem

op het Feeft vol Galileers was , onder welke hy veel

goeds en Wonderen gedaan hadde , (gelijk hem ook

veele uit _die . felfs tot op den Kruis-berg Golgotha.

gevolgd zljn , Luc. 2.3: 4.9.) wilden [y het felis niet

i'chljnen te doen; immers hem niet Dooden als ee

nen die tegens de Wet Molis, maar die tegen den

Keifer misdaan hadde : vindende ook voor haare

Vergadering geen genoegfaame oorfaak des Doods;

gelljk Paulus dat feet fraai verklaard , Aélor. и: 28.

Wetende dat den Stadhouder met genoegfame Mage

gewapend was, om te beletten dat’er ymand tegen

kikken fou. Gelijk gebleken is hoedanig de joden

ook noch daar na fijne behulpige hand verfogten , tot:

de Verzegeling des Grafs , бес. op dat'er wegen de

fen jefus geen erger Oproer als te vooren opfiond ,

fiet Matth. 2.7: 64..

2.5. Alfoo Ilond het aan Pilatus te vraagen; als

een Regter die niet alleen fonder Wetrige oorfaak

geen Misdadiger voor fijn Regt-Bankaannem‘en nog

itrafïen kon; maar die ook te meervandefen men

fche moeíle onderrigt wefen , die hem hier met

breeden omflag {elf's van de Overprieílers Overgele

verd wierd ; in welkers Ondervraaging hy dan ook

foo veel heeft willen te kennen geven , als ofhy ge;

[eid hadde; Gy joodl‘che Over riellers en Mannen
van den Grooten Raad 5 wat heetiidefen Menfche ge

daan dat gy hem felfs niet en firafr; wat haperd'er

meer aan dat gy hem tot my brengd г Want dat Pi

latus niet alleen na des Misdadigers begaane Feit

vraagd , als om dat de joden geheel-en-al her Hals

geregt ontnomen was; (сыта niet te blijken , wan

neer hy tot haarfegd; Neemd gy hem en Oordeeld

hem
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melijk dien gy hier voor my brengd? Wat dunkt u is defe vraage van Pilatus felfs

niet even foo veel als een fiilfwijgende bekentenis , dat defe Regt—pleging \Vettig

tot hem behoorde? En wat fonde doch {otter wefen als defe vraage , (26) Ьу-а1

dien Pilatus wilte dat hy geen Geregtelijk onderfoek over de misdaden hadde ?

Want by -aldien het alfoo geweeí’t waare , hadde hy niet veel beter geantwoord,

Gy Overpriellers en Joodfche Mannen in waardigheid geileld; weet genoeg hoe

feel' dat gy u felven wagt te doen, boven ’t gene ude NVet Gods verpligt te doen;

dewijl gy voor u leven vreeft , indien ook een chijt het Prieller-Ampt aanvaard , of

een onbevoegden Man de Dienlt- beurte des Sangers waarneemd: derhalven daar

gy-lieden met regt en billikheid voor vreefi ; daar voor behoord gy ook goed te

keuren dat ik my wagte. Want u-lieden is ook defelve Wet voorgeiclireveri , welke

ons fchuldig maakt aan Gequetí’te Hoogheid, indien een privaat perfoon , yts met

arglill voor de Overheid gedaan ofte bediend heeft д dat felfs door de hoedanig

heid der daad bewefen word niet tot hem te behooren. Want den Keifer en falniet

willen infien , of gy my met veel bidden en aanloopen vermoeid , en daar toegebra — t

hebt, dat ik dit op mijne Schouders neme; maar alleen dit , of ik het publijke

Ampt gebruikt en de Geregts-dwang geoefend hebbe die van fijne Regeeringc af

hangd; en welke ik weet dat ‚van geen privaat regt is. Want alhoewel ik hier des

Keifers Rekengever ben , foo weer gy nochtans feer wel, dat ik in alle het gene d‘efe

beforging fou mogen te boven gaan , alleen de plaats van een privaat perfoon be

kleede: en daarom fal het beter zijn u daar van te onthouden; op dat gy niet te

vergeefs u felven en my in moeite bedraaid. Want aldus of op diergelijke wijfe `

foude Pilatus ten ininflen konnen geantwoord hebben , by—aldien in fijn Ampt niets

meerder dan in dat van een ’s Lands—rekengever waare geweefl. En by-aldien Pi

latus op fulken wijfe geantwoord hadde , wat hadden de Joden doch daar tegen

konnen inbrengen г haddenfe niet geheel Prom geflaan? ofte indien niet 5 {ouden

fe niet door veele Murmureeringen hier tegen in-te-werpen , eene groote dwaasheid

begaan hebben? (27) Doch nu, waarom vraagd Pilatus na de Oorfaak? waarom

hoord hy d’Aanklaagers tegensjefus? waarom komdh tot onderfocking? waarom

_word hy bevreel’t, als hy in fijn tegenwoordigheid de Goddelijke Wet hoord ver

haalen? Ja waarom vreel’t hy eindelijk de gramfchap des Keifer, by-aldien hyje

fus

Ë'.‘
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hem na uwe Wet; janaderhand ondereenhaaflige

oploopendheid fijner ста ‚ noch fegd 5 Kruill hem

felfs.

26. Pilatus wille dat hy Geregtelijk onderfoek

hadde te doen over Misdadigers die tegens het be

wind van fijn Ampt gedaan hadden; en daarom was

het fijn beurt om kennis van faaken te nemen. En dit

willen de Joden ook , en hadden befioren te willen

dat hy van Pilatus fou gedood worden , Aâor. rg:

29. Gelijk Pilatus daarom ook niet alleen Vraagd;

ofde _joden defen menfche voor een (Liaad-doender

hielden; want dat kon ook uit d’Overlcveringblij

ken; maar hy vraagd byfonderlijk wat foort van be

fchuldiging , tegens defen menfche ingebragt wierd: .

op dat hy niet alleen van de (lrafwaardigheid der

misdaad; maar ook fou konnen oordeelen , of de

faalt fijn Regt- Bank aanging. Waar op dan de lo

den hem foeken genoeg te doen; op darle jefus Feit

voor fijne Vierl‘chaare Bank-valt maakten, feggende;

'WY HEBBEN BEvoNDEN DAT DESEN HET VoLK VER

KEERD ‚ EN vERßiED DEN KEISER SCHATTINGE TE

GEVEN , бес. Waar op dan Pilatus onderfoek doende,

en deswegen niets des Doodswaardig vindende, hem

fogr van den hals te fchuiven,en weder in handen van

de joden over te geven, die hem flraŕfen mogten

‘fool’e wilden: v’t gene hy immers niet en heeft kon

nen doen , als de eenige Magthebber Vanhet Swaard;

1'

overgevende aan de joden dat haar ontnomen was ,

en nu aan hem alleen llond. En 't gene de Heer W.

GOES op de voorgaande reden hierdoet volgen , is

wel Cierlijk opgepoetll, doch en kan by ons voor

geen valle betooging van fijn gevoelen opgenomen

worden; om darmen alle het felve gefeg, feerligt

tot voordeel van den joodfen Raad kan omkeeren.

27. Pilatus vraagd na de befchuldiging, op dat

hy, gelijkwe meer geleid hebben, vernam or defe

misdaad tot fijn Regt-Bank behoorde. En dat ver

nemende komd hy met regt tot onderfoek; doch

dat hy bevreeil word , onrllaat daar uit , dat dit ge

val metfommige vreemdigheid vermengd was ‚ die

hy niet ten klaardften verllond. En hooi-ende uit der

Joden Oproerige verwijtinge; DAT HY DES KEI

SERS VRIEND NIET EN sou пи зоошг Jesus LOS‘

LIET; Dal: fijn Amptin dit ílukbedraaid wierd , en

ligtelijk voor een nalaatigen Regret“ Rond verk laagd

te worden; (als die de Roer-vinken en Belhamels

tegen des Keil‘ers Gefag, ongeflraftlietg) foo ishy

niet fonder reden bevreell geworden; en heeft tuf

fen kundig en onkundig in defe faak te zijn, Jelus

overgegeven om Gekruiil te worden; op dat hy alle

verder onheil fchutte; en fulks doende minderden

haat des Kcifers te vreefen hadde , zijnde van hem

geiteld om de gr‘meene Huile der Onderdanen , en ’t

gewillig betalender Schattinge in Judea te beforgen

23. Dar
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[us vry gegeven hadde? daar de Gramfchap des Keifers hem meerte vreefen was na

‘ de ver-Oordeeling vanjefus , by-aldien de Magt des Swaards hem niet en hadde toe.

gelaaten geweeit 5 nadien hem defe daad in de alderfwaarße fchuld van Gequetíle

Hoogheid fonde ingewikkeld hebben. Doch waar toe foo veel woorden overhoop

gehaald; daar alle defe dingen foo openbaar bekend zijn? Dus laat ons kort zijn.

` De joden bekennen5 Het en 12: от niet geoorlofd ymand te Dooden: en het gene

defe ontkennen, eigend Pilatus hem (elven toe, wanneer hy Iefus vraagd; Weet

gy niet (23) deze z'le Mage hebbe n te Krnißgen, en Magt Íoebbe #los te Zanten? En

wat antwoord jefus doch hier op Р fegd hy wel gelijk hy tegen Petrus (eide 5 Alle die

bei Swnnrd nemen, vergaan door het Seo/mrd .P Geheel niet5 maar hem antwoor

'‚ депде erkend hy, dat Pilatus die Magt hadde, feggende 5 Gy enрадgeen Mage

hebben tegen my , indien ’t n van boven niet gegeven were. Siet hier komen dejo

den , Pilatus en Chriftus over-een , en geven een eenparige getuigenis tot defe faak5 en

nochtans en geloofdmen haar niet. Dus verwerptmen де gantfche meenigte derjoden5

en het Gefag van den Stadthouder word met voeten getreden 5 ja Chriítus die de'

Waarheid felfs is , en geeftmen niet darmen fchuldig is te geven aan een Vroom

en Eerlijk Man. En fulks is nochtans behaaglijk aan de Godsgeleerde die de Не.

breeuwfche 'Meefters ligtelijk de Ooren leenen. Maar men ial nliflehien feggen,

dat’er veele onder die Mannen zijn , Welke neerlìiglijk alle Talmudifehe en Rabbinile

Gefehriften doorkroopen hebben5en datfc de GeheimenilTen die daar in verborgen lig.

gen , uitgeput en geheel opgegeten hebben5 en deswegen ons dingen hebben voorge..

lleld, diemen elders te vergeefs beter foeken foude. Maar dewijl wy hier niet breed

van de geloofbaarheid der Godsgeleerden noch d’agting der Rabbinen foeken te han

vdelen5 loo moeten wy hier indagtig zijn , dat alle die uit het verhaal van andere getui

genis geven, fchoon die felfs Deugfaame menfchen waren,die en verdienen geen geloo.

ve, indien hy , van wien fy ’t hebben ’t geenfe feggen , een ligtvaardigen Leugenaar

en een ondeugend Man is 5 gelijk ook die gene niet altehoogte agten zijn , die haare

Ooren open letten voor menfchen die van een leugenagtigen en bedrieglijken aard

zijn. En op dat wy dit niet te onregt op de Rabbijnen (ouden iehijnen te pall'en 5 foo laat:

ons eens vernemen , hoe fraai fy by fommige braave Mannen te Boek ltaan. Hierony

mus heeft al ~van overlange op defe wijfe van haar gefehreven: Hoegroot de Overle..

veringen der Plonrz'zeen zijn feid hy, diemen thans DEUTERosels , dat is van

de Tweede Ordening поетд , en wel/ze Саде-1229]: Fnbelen zy niet al voortbrengen;

dat en bnn ik niet genoeg overdenken: want de groot/seid des Boe/es lijd betnz'et ,'en

de medie дупло бод1005 en uz'gúboorig, dat ik en] febaame daar van te reppen. En

dufdanige getuigeniflen vindmen ook by de laatere Schrijvers: gelijk dan onder de

fe de vermaarde Cafaubouus in lijn Oeñeningen tegen Baronius aldus fehrijft: ÍÍ/an

neer de Rnbbz'jnen van де Hebreenwfebe Tan! : en де elgenfebnp derwoorden , ofvan

де штамм Infettingen handelen , _foo konnen де Clon/tenen , haar billz'k eenigege

loof:

2.8. ВадРПашз die Magt hadde word van nie

mand , felfs niet van jefus ontkend; doch fulks en

kan niet onbepaald opgenomen worden , wanneer

men aanmerkt in watzin jefus fegd; GY soun GEEN

MAGT нввввы твовызму. Gelijk dan Johannes een

fraaje verklaaringe van jefusGefeg, aanllondsdaar

byvoegd; namelijk dat de joden dirfeiden , Op dat

jefus Voorfegging lland hield, joh. 18: gz. Want

gelijk Godt gewild heeft, dat Jefus den Heidenen

lou overgeleverd worden t foo heeft hy ook het

middel vcrfchaft,. waar door fulks kon gefchieden;

namelijk hy heeft den joodl'chen Raad ,i'oodanig de

zinnen befìuurd5datlejefus voorden Stadrhouder be

klaagen, tegen den Keifer misdaan te hebben. In

hoedanigcn geval hy noodwendig tot defen Geregts

beim-ger moeite komen, op dat hy van Pilatus Ge

dood wierd; (y felf's in hem geen genoegfaame fchuld

des Doods vindende ‚ от hem nade Wet te Dooden ,

Aótor. 13: 28. Soo dat wy dit vall-ftellende , noch

tans geeníinds de getuigenis der joden , noch die

volllagen Belijdenis van jefus, noch van Pilatus en

behoeven te verwerpen , als de leer Geleerde Heer

W. Goes fehijnd te meenen. Maar wy houden ons

veel beter voldaan door de uitlegging der Apollelen ,

allie feggen : In der waarheid zijn vergaderd tegen

„ u Heilig Kind jefum welken gy Gezalfd hebt , bei

„ de Herodes ende Pontius Pilatus 5 met de Heide

„ nen ende de Volken Ifraels: Om re doen al wat u

„ we Hand en uwen Raad te Vooren bepaald hadde

‚, dat gefehieden fonde , Ador. 4: 27, 28. Siet mede

’t geen de Duitfche Kant-ieekenaars over de aange

haalde plaatfe van Johannes gevoelen.

29. De
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leefbaar/seid лифта/гит ,' maar wanneer f)’ 'van de woorden tot деfimken, ofte tot

de Geji‘htedem'flen, of tot de Uz’tlegging der ‘bewonderde дтдеп overjízzppen, До en

moetmen haar geenfind: geloo‘uen, by-aldz'enmen niet en wel bedroegen zyn. ’t belve ,

ofnoch veel erger, heeft Seldenus van haar getuigd, ja hy haald een gantlche Lees-rol

le op van vermaarde Mannen, die even foo van defe Meellers oordeelen. Wanneer wy

nu aanmerken , hoe fchoon de Rabbijnen met dufdanigen lofopgepoetfl, te pronk

gefet zijn; foo kanmen ligtelijk afnemen , watmen behoord te gevoelen van haare

Overleveringen, die fy hebben van dingen die voor ettelijke Honderd jaaren ge.

fehied zijn , en fy-lieden felver in Gefchrift gebragt hebben : want indien de oudíle on‘

der de Regts-geleerden ons aanwijfen , datmen de Boeken niet en‘geloofd , welke van

de Voor—vaders gefchreven zijn , van die gene , welkfe in haare iaak en voor lig felven

by-brengen; wat fullen wy dan eindelijk van die gene feggen, welkers Autheuren

van foo groote voor-oordeelen worden aangeklaagd? en welke dingen voor den dag

>brengen , die (ее: lange tijd voor haare gedagtenis gefehied zijn i’ Want den Talmud

van Jerufalem , die ouder is dan den Babylonifchen , is ten minf’ten Honderd en

twintig jaaren na de verfiooring des Tempels , of als andere feggen , in het Derde

honderd jaar na Chrilli Geboorte gefchreven. Wyverfwijgen noch dat de Carrreen,

en het ander geílagt uit de Saclduceen overig, die hartnekkig aan de Schrift han.

gende, alle Leere diemen Ullondelz'nge Oe’eî‘leverz'ngen noemd , verwerpen; en b

gevolg ook den Talmud. Welke Schriften nochtans de Pharizeen , als Schriften

van de Tweede foorte behalven de Wet, feer Godsdiení’rig leerden onderhouden.

Dus en pail dan niet datmen defe aan een Chriflen foodanig opdringd, als ofmen

fonder befwaaring des gemoeds , daar niet van afwijken konde. Maar behalven

defe algemeene reden, komd noch cen andere byfondere te voorfchijn, waarom wy

haar geenfmds mogen gelooven: namelijk defe, dat fy doorgaans fcer onbefchaam—

de (19) groot- fprekers van haare vryheid zijn geweePt; felfs ook dan wanneer fy

aldermeell onder de Dienílbaarheid gebukt zaaten. Want hier van daan quam haar

die fotte antwoorde te ontvallen, welkfe aan efus gaven, leggende 5 ”(у/317114.

bra/dams Zaad, ende en hebben nooit Gedz'end; hoejegdg)’ dan, ¿yмни Pry/seid

heîj/ield worden , joh. 8: 33. Kander wel fotter en vermeteler bedagt Worden dan

dit? als waar in fy niet alleen hun fwaarfie ellenden in Egipten , en in de Babyloni

fchc Gevangenfchap en elders geleden , geveinsdelijk bedekten; maar ook toonden

datfe noch het jok van den Roomfchen Keifer niet op den hals en voelden. En’

dit is van de felve laatdunkendheid, wanneer fy haar uitgeven voor een Volk dat:

fijne eigen Regten heeft ; en ontkennen dat het Hals-Geregt hun van de Romei‘

nen ontnomen is; terwijlfe nochtans voor den Stadthouder bekennen, dat f het

felve niet en oeffenen : even als ofmen geloofde dat ymand vrywillig afdankte , het

gene in de Vryheid het hoogPte is ; en dat overgeert aan een Overwinnend Volk

dat op die tijd hem de voet op de Nek heeft. Derhalven roemen defe menfchen nu

hier wederom met defelve onbefchaamdheid , waar mede fy te vooren van haare Vry

heid

19, De joodfchc opfnij-erieis waarlijkin veelen

groot , doch fy kan , aangaande haare Vryheid , niet

hinderen , noch een waarheid verdagt maaken , die

Wy in dc Euangelifche Hillorle foo merkelijk on

derlleund vinden. Want (oo veel te aanmerkelijke:

was de Vryheid van Gods Volk 5 datfe felfs in Slaver

nie en Gevangenfchappen , nimmer foongeheel—en

al haar eigen Huishou elijchfag zijn quijt geweelì;

datfe niet altijd haar eigê Vorílen, Prlelters en Groo

te Raads - vergaderinge hebben gehad; en na haare

eigen Wetten hebben geleefd. fchoon {y het Hals

geregt over jefus ‚ hier vrywilllg'aan Pilatus Ьаддеп

overgegeven; nochtans heeft Pilatus , _niet tegen

fiaande hy nu Regter in dele {aak wierd,mct nagelaa

ten, alles op te volgen, wat met hun Wetten over-een

quam: want daar roe quam hy felfs tot de Overprie

íters uit ; ja daar roe gaf hy ook verlof, om door het

Breken der Beencn , de Dood te verhaallen , op dat:

de Lichaamen afgenomen wierden voor Sonnen On—

dergang, Deuter. м: 23. En of {choon der joden

Vryheid te mets door Scheuringen ‚ en ’t bedrijfvan

Oproerigheden . in eenige Stammen wat minder ge

ßen is geworden gegter la daar de belofte ‚ dar’cr een

welenrlijkc wetgever, ar is de Beíorgers der Wet,

van Juda nier enlbuden afwijken , tot dat de Silo of

Mellìas fou gekomen zijn, Genefis 4,9: 1o, Gelijk dan

defelvc ook l'oodanig te defer tijd , in het joodfchc

Sanhedrin binnen jerufalem gefien is geworden,

Ttrr 3e. De
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heid hadden opgefnèen; alffe leggen; (30) Dat hun het Hals-geregt niet ontnomen

is. En waarlijk dat het niet goedwillig van de Joden weg-gelehonken , maar hun

door de Romeinen afgenomen is 5 fulks gelooven veele Groote Mannen met ons.

Ook is defe Talmudll'che Overlevering leer gemeen aangenomen , alfTeleerd i Dat

de Hoofd—Geregten veertigjaaren ‘voor de Veîflooringe de: Tempel: fuan Ifrael weg.

genomen zijn. ’t Gene Lagtfoot bepaald ontrent ander-half jaar voor Chrifti (ie

boorte: alhoewel Schaliger en Drulius meenen, dat’er een meerder ruimte vanja

ren tufl‘chen geloopen is; namelijk 61. jaaren: want aldus fchrijft hy over het ge

tal мм. Lxxxvi. van de Eufebiaanfche Kronijk: Maarfoo wel де Oude al: de Nieu—

‘we j‘j’oa'en außen , welkefiggen, dat hun де Geregten ruan де Romeinen afgenomen

zijn xL jaar ‘voor de ‘verorandz'nge des Tempels, dat is in het Vgftiende _jaar rvan

Ïzoerz‘m : ’t geen belacebelĳk 225. Want dit is gefilmd, Een—en-t’jè/lzg jaar ‘voor de

Verflooring der Stadt jernfalem , als Ига/лети: т Balling/Map ‘ver шут ша.

И/aar ‘van dan dit voortgekomenzáî; Het {laat ons niet vry ymand te Dooden. kl/ant

Coponiu’î де Stadt/)onder of Befirger de: Kezjèrs , hadde alle Geregts—dwang , naar

[eg getrokken, en feer weinig aan het Sanhedî’z‘n der Îoden ofoergelaaten,I namelijk

alleen де dingen welke tot haare Welf-gebruiken, en Ceremonz’en behoorden. Het ge

ne t’eenemaal na de waarheid geleid is: want het Joodfche Land is doe eerlt tot

cen Verwonne Landfchap gemaakt. Doch het zy ook te wat tijd dit gefchied zy;

dit

go. De Joden te defer tijd van de Romeinen O

veiheerd zijnde, kon het nietanders gelehiedeii of

daar moelle van lelfs en fonder overgaaf, een deel

des Geregts aan den Keiferofte fijne Land‘befiuur

ders ter hand komen. En wel voornamelijk de Ma t

over die dingen , welke de Romeinfche Маги-МЁ

binge . en Schatting - eifch van na- by aangmgcn :

waar toe dan ook de Stadthouders de Mag: des

Krijgs-Volk in handen hadden , op dat niet alleen

niemand haar Befiuur betwillen; maarook de On

derdaneii in haare Виде, en de minder Amptena

ren en' Kegt- Banken uit kragt van haare Bedieninge

{ouden konnen Regeeren. ’t Geen genoegfaam kon

in llaat gehouden worden , fonder de ongeiijmdheid

van twee ofmeer gelijke Opperfle Magt-hebbingen

in een lìijkte llellen, Als geenfinds belettende, dat

een Overheerd Volk dat onder de erkentenis van een

Hoofd »geld te betaalen , aangenomen is te befcher

men , en by fijn Wetten, Kegeering en Godsdienft

te laaten, niet en (oude konnen Lijf-lhafoeffenen

over de gene die tegens haare eigen Vaderlijke Wet

ten Sondigden. Want hoe foudcn doch de joden

na де Wetten van Mofes hebben konnen leven , by

aldien het haar onmogelijk haddegeweeít, over y

mand die volgens die Wetten de Dood verdiend

had, Lijf-flraf te oefl‘enenì Waarom Pilatus dit

ook den joden in het Hals-geding over jefus geen-_

finds heeft {oeken te ontrekken; maar veel eer te

gen wil en dank op-te-dringen: op dat hy elk by

fijn onderhoorig Regt liet. Gelijk hy ook feci'

gereed wasom efus na Herodes te fenden; hooren

de dat hy uit ijn Gebied , dat is, uit Galilea was;

welke Herodes hoewel een Jode-genoot. egter als

¢en Smal-heer van den Roomfchen Keilentot Vier

Vorfì over die Land-{heek gefleldzijnde, even als

Pilatus, депеш Geregts-beforger was; voor wien

de Joden dan ook reden'vonden om jefus te befchul -

digen, Luc. 23: io. Het gene nu uit de Kabbijnen

bygebra gr word , aangaande het ophouden der Hals

geregten in Ilrael , 4o. jaaren voor de Verflooringe

des Tempels; daar ontrcnt bekend onf'en Autheur

dat veele lulks brengen op het 6|. jaar. En voor-~

waar, indien de Mag: van Dood-Vonnifi‘en uitte

voeren,den _joden door de Romeinen ooit geheel be

nomen is geweelt; het moelle te dien tijde gefchied

zijn, wanneer Judea onder de Overheerde Land

fchappen gebragtis, die door de Romeiniche Stad

houders o PROCURATORS beftiiurd wierden ;’t gene

niet op het 4.o. jaar voor den Ondergang van jerufa

lem , als de ]oden in den Talmud leggen; maar

in het 61. jaar gefchied is. Soo dat indienle doe tei

tijd noch Magt gehad hebben , om llrafi‘e te oefl‘enen

over die , welken tegen de Wet gelondigd hadden ;

[oo en wordmen niet verpligt om der joden beken—

tenis fonder eenig opfigt of be aaling op te nemen :

namelijk niemand met de Doo te fliafien , alsdie te

gen haare Wet foodanig misdaan hadden. En fchoon

ier ymand Гоп mogen leggen , dat dit alleen te ver‘

finan zy van de gemeene ligte en niet Doodclijke

flrafïen ‚als Geefielen en Gevangenfettinge , Bec. (ge

lijk jefus lijn Difcipelen voorlei dat hun van de jo

den in haare Synagogen overkomen fou. Matth. ю.

vers i7. en kap. 23: g4.) foo en hinderd ons ditgeen

finds : want even gelijk in het Gebod van niet te Doo

den, ook begrepen is. niemand te flaan nochte te

verminken 5 alfoo a ten wy de GeelTel- ílral‘ door

Regts-pleging , een eel van de Dood-ftraf, van wel

ke een Regter als van ligter tot fwaarder overgaat,

afhangende van een en defelve Magt. Tot welkmen

de Private Kaflijdingen geenfinds betrekken moet.

Gelijk ook de Staaf-buffels van R0eden,en een hand

Bijldaar in ebonden, by de Romeinen hetTeeken

van Hals en ijf-firafwas‚die voor de Burgemeellers

en Schouten , en daar na voor de Keifers gedraagen

wierden; om aan te duiden. dat het den Regret

toeftaat , eerflelijk het quaad met minder Шаг en

door Kaflijdingen uit te drijven en te verbeteren :

doch fulks niet helpende, verpligt werd de Boos»

doenders met de Bijl uitte roejen. Die dan ook daar

toe tuchhen de Staaven ingewikkeld. en by na als

bedekt gehouden wierd; om te betoonen , dat het

Geregte niet haaflig noch Bloed-dorflig . maar voor

bedagtelijk tot de uitvoering van Dood-vonnifïen

komen moet; tijd nemende om de Straf-Bijllang

moediglijk los te maaken en te ontbinden: gelijk

Plutarclius dat alfoo tot de Zedeleer verklaard heeft.

3h Hoc
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dit is egtei‘ openbaar dat de Hals‘geregten den joden fijn ontnomen geweeflî,‘ eer

dat het Dood-vonnis over _jefus onfen Heere uitgeíproken is. En nadien de faake’

dan alfoo gefchapen Praat , gelijk tot hier-toe bewelenis; hoe kanmen ons dan hier

noch tegenwerpen, de Lijf-ltraffe, gelijk fommige d1@ nOCmen ‚ van Stephanus?

Ofte wat brengdmen noch defe verliefde reden by 5 namelijk dat fy het Hals-ge

regt hun felven gewillig van den hals gefchoven hebben; en deswegen jelus niet

en hebben durven ter Dood brengen г Dit zijn voorwaar reden van ligtvaardige

menfchen‘, die wy wilden dat van geen Geleerde Mannen wierden voor goed ge

keurd, gelijk het egter gebeurd is. Voorwaar de firafi‘e aan (31) Stephanus ge—

oefi‘end , behoord niet foo waardig gehouden telworden ,` datmeníe een Lijf—firafi‘c
of Hals—geregt noemde; overmids dat gelijk’er geene oorlaake fijner ver-()0rdeehn_.

ge geweel’r is 3 alfoo word ook in defelve Gefchiedenis niet gerept van het Vonnis,

daar op de Lijf-{lraffe pleeg te volgen. Maar dejoden hebben eendragtelijk onder

een Beroerte of Oploop. fonder eenige Orden op Hem aangevallen J en hem buiten

de Stadt geworpen en Ge/ieemgd. Invoegen dit geen Hals-geregr, maar veel eer een

moordadig Schelmfiuk behoorde genoemd te worden. '_Tertullianus heeft beter g.e

dagten hier van gehad, als hy föld; Dat Stephanus niet ver-Oordee1d noch met

Lijf- {lraile befwaard is, maar met geweld is verdrukt geworden. En Cypríanus

dat hy van de joden met geweld en met Steenen gedood is. ja Beza teikend aan_,

dat de joden door defe daad , het Gefag des Stadthouders gefchonden hebben, Het

ene Grootius en andere toeí’temmen. En gelijk als Zepperus, federd de tijden dat

het joodfche Land tot een Provincie gemaakt is, valt-lleld, dat den Sfadthoudep

het Hals-geregt gehad heeft 5 alfoo bellraft hy ook de joden als een Ûproerig ge“

flagte, feggende; Dat/è ook dm?" 01mm' het Над-Еде?“egt@ metgeweld naar [vaarge—

trok/zen hebben , gelijk gebleken и _, in de Gefihzedenzflen der Apoflelen , namelĳk van

Stephanus en Paulnî. Maar op dat niemand vreemd mogte dunken _‚ dat dit ge

fchied is , wanneer het aanfien van de Oude Republijk noch in verfl‘e gedagtenis was 5

foo fullen doch andere Voorbeelden van eenige Honderd jaaren daar na gefchied ,

alle het felve konnen goed maaken. Want het is openbaar datfe ten (32) tijde van

Conftantijn de Groote , foo verre tot fioutheid en rafernie vervallen zijn, datfe

:eroi-verw».

Hwnnußîan~aureŕ

"ik"?“"Ĳä"'iiгде

.Aг‘

«

tegen

l. Hoe verre de Dood—firafaan Srephanus, na

de Wet van Moles geoeffend is, hebbenwe inhet

Derde Hoofd—{tuk afgedaan. Wy konnender hier

noch by-voegen; dat foo de joden dit enkelals Pri

vaare Perfoonen gedaan hebben , het meer dan won

der is, dat ten minflen de Belhamelsvaníulkcnm

breuk des Roomfchen Gefag -hebbing , van den

Stadthouder daar over niet als Moordenaars en fijn

by de Kop gevat; dewìjl immers aan defenGeregts

bel‘orger, volgens d’Heer W. GoESimeemnge, al

leen en {onder eenigc deel-hebblng van ymand, de

Mag: des Swaards was: ’t gene nochtans foo wel

met ililfwij en in de Boeken des Nieuwen Teíla

ments , als het Dood-vonnis van den Grooten Raad

over Stephanus, voorby-gegaan Word; indien men

anderlinds lig daar op foudemeenen te beroepen.

Ook pleit de Hillorie en het uitvoeren van het Hals

vonnis genoegfaam voor de waarheid vande Magt

der joden Dood-firaf ontrent een Gods—lafieraar.

Alhoewel Beza en Grootius noodeloos bekommerd

zijn , dat [y daar in de Magt des Stadthouders ge

fchonden hebben ; terwijl het nergens blijkt, дас

hg ymand dit geval foodanìg aangetrokken heeft.

Gelijk mede Pilatus foo gereed niet en Гоп geweeft

hebben , lijn Magtin de faak van jelus aan de joden

over te laaten , ofwederom te geven ‚ als hyíeide;

OORDEELD нвм SELFS; EN KRUIST GY -LIEDEN

HEM , Sec. En í‘choon de joden nu en dan al hadden

toegeleid, om onder Oproer defe Magt wederom

in te palmen; foo haddenimmers de Stadhouders de

Krijgs-magt in handen , om alfulke uití‘poorigheden

in te toomen; geluk wel naderhand gel’chied is , doe

het jodendom meer vervallen ‚ en het Sanhedrin van

jerufalem verhuilt was; 't gene tot dele {aak geen

finds en helpt. En fchoon de joden door Oproerig‘

heid, t’eenige tijd het Hals-geregt na haargetrok

ken hebben , als de Heer GOES uit Zepperus aan

trekt; foo hebbenfe lhlks met weinig minder regt

beferen , als de Romeinen die het haar door Over

heerfching ontnomen hadden. Doch (y en {chijnen

ten tijde van jefus alfoo niet gefind geweell zijn; of

anders foudenle jefus felfs liever willen [trafi‘en heb

ben; of fy (ouden hem ten minflen feeronvoe faam

voor een Oproermaker aan Pilatus konnen beËlagen

hebben; by—aldien (y foo hart na de weder-inpal- _

ming van haar ontnomen Swaard geltaan hadden.

32. Hier uit foumen mogen belluiten , dat by

aldien l dus lang hebben bellaan Íìrafl’e te oefFenen ,

tegens die , welkle uit haat der Chriílenen , meenden

tegens de Vaderlijke Godsdienít te Sondigen, (y fulks

met veel meerder vryheid en Mag: hebbë gedaan doe

haare Republijk nog over-end Rond , en den Grooten

Raad te _jerufalem noch in wefen was , en als fooda

nig erkend wierd van de Saligmaaker, en van de

Apollelen , en van haar felfs; gelijkwe genoeg ge

toond hebben. Want dat Paulus voor fijne Bekeerin

ge, uit [ай en magt der Overpriellers, ook de Chri

tienen vervolgde en na jerut‘alem deed brengen om.

T t t t 2 gc.
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~ tegen die gene, welke van haare Godsdiení’c tot het Chril’rendom overgingen , met

Sreenigen en andere wreedheden gewoed hebben. Soo dat den Keiler hunne ont

menlle onver ’t faagdheid, met dufdanígenVerbod-fchrift genoodfaakt wierd te fchut

ten: W)’ gebieden en willen, darmen de yoden en [mare Ouderlingen over-al inboe—

fi’menfid ,‘ dat indien утят! uit de joden na defen ‚ eenzg menfe/a die af-leeemg funn

haar rvervloekte Wet Ĳ , en na een beter салату! tragt , onderneemd met Steen/gen

ofte ander geweld te overvallen , gelĳk w] ervaaren dat nn en dan gefehied ,‘ dat

den fi’l’ven aan/fond: in ’t Vuurgeworpen , en met allefijne Illa/¿kers 'verbrandful ‘zr/w”-l

den. Uit welk Plak-(chrift dan ook aan Ligtfoot geantwoord en genoegen kan ver

fcbaft worden , wanneer hy eenige Exempelen by-brengd , waar mede hy poogd

te bewijfen 3 dat fommige na de Verfiooringe des Tempels van deJoden zijn geílraft

geworden. Daar dufdanige voorvallen niet en moeten aangemerkt worden, ge.

fchied te zijn by wijfe van Geregts—handeling, maar door geweld; even gelijkin

de daagen van Confiantijn. Invoegen hier door ook het bewijs van Stephanus ge

noegfaam uitgewil‘t en verdwenen is. Laat ons nu tot de andere reden , of liever

blaauwe uitvlugt komen; waar mede men poogd aan te wijfen, waarom dejoden

goedwillig het Halsgeregt overgegeven , ofte ten mínllen niet meer geoefend heb

ben : namelijk 5 Om dat hetyoodfehe Land doe wel was ‘van Struik—ruwer: en Moor.

деп/шт ,‘ en den Grooten Raadgeen middelДаёт omfir te konnen temmen. (33) Voor.

waar heel klugtig en belacchelijk: daar den Wettigen en wel ingeílelden Regret

fiet, dat hy de Geweldenarie der toenemende Qiaad-doenders en Schelm—fiukken’

niet intoomen kan , daar zit hy onbekommerd , en {leekt fig tot geene dingenin;

en onder defe Leuiheid gaat het regt om te Oordeelen en te Straffen , over tot een

ander , die een Privaat Perfoon , of in delTelfs plaatfeis. Endit wilmen ook al dat.

men voor goede Munt aannemen fal. Doch indien wy- ofte ymand anders dit

looven willen , fullenwe aan alle verflandige menfchen ‚ niet veel onfinaakelijker

zijn , dan d’alderflegtfle Paddel’roel? Immers wat wy’van fulke gelooven , fullen

we nu niet melden 3 maar dit feggenwe; dat foo dikmaalalífer tijden komen,daar

in een Regter benard word om fijn Ampt te plegen met fijn gewoone Dienaaren

en Lijf-wagten , welke hy na Orden gebruikt; foo krijgt hy van de Oppermagt

foo veel Soldaten als genoeg fchijnen, om die fwaatigheid voor te komen, gelijk `

ons felfs gebeurd is. Op gelijke wijfe {ouden de Joden die van Pilatus een Bende

Krijgs-knegten verkregen hadden, om den ongewapenden jefus te Vangen, on.

getwijfeld meer byßand verkregen hebben , om foodanige Straatfchenders in haar

geweld te krijgen, by-aldien fy het ge-eifl: hadden; gelijk het hen ook vry-fiond

met regt te eii‘chen; gemerkt aan den Stadthouder de magt en het regt gegeven is,

om volgens de Keiferlijke Beveelen, de Lands-genooten der Provincien door den

dienfl: der Krijgs-lieden te hulp te komen. Maar fegdmen; fy en wilden defe hulp

niet ter hand nemen , om datfe Goedertierene Regters waaren ontrent het Zaad

Abrahams. Maar doch , van wat voor Genadige Regters verhaaldmen ons dit? na.

melijk van fulke, die de Wolven {paarden op dat de Sehaapen vernield wierden?

Ja die foo heet van Lever en dorí’tig na het Bloed vanjefus, dat onbevlekte Lam

waaren? Of welke op alle manieren woeden tegen Stephanus, tegen de Apolle’

- len,

вешай te worden; fulks vindmeninde Handelin

lingen der Apollelen meer dan eens aangeteekend :

fier onder andere fijn eigen betuiging. Aâor. 26.

xo, п. Doch hoedanigen verwoelling (y dan inde

lantere en vervallen tijd, te uitbundmg tegens de

Chrifìenen willende gebruiken; foo heeft de Chri

Исп Keitel“ Conflantijn de Groot, daartegenbillik

gewaakt. Gelijk het mede geenfinds in gefchilllaat ‚

dat de joden na de laatlle Verllooringe van jeru

falem ‚ geen ofweinig Mag: hadden; en het Sanne

drin verhuift en elders in foberen Haat. naauwlxjks het

hoofd boven hield. SOO dat het wel waar kan zijn.

dat de всех-{Еде Ligrfoor mesfômmige Van defe laa—

tere voorbeelden , tot fijn waarfchijnelijk gevoelen

by te brengen , niet alte gelukkig is geweefi. l

33. Del'e uitvlugt benefi‘ens de volgende, werd

onfes agtens niet te onpas van de Heer W. GOES door~

geíìreken. En om datfe beide geeníinds tegens onsge

voelen aanloopen . flaan wydie voorby ;en rijfen al

leen des Mans fchrander Oordeel over alfulke dwaal

fieke gedagten_ ‘

34. Dat
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len , en детей der Difcipelenjefu ? en egter noch fulke Sagtmoedige ‚ fulke Barmher

tige Regrets waaren , datfe haare Ampten liever afdankten , dan datfe de Struik

toovers en Mootdenaars, die ’t gantfche Land in rep en roer [telden , en de we

gen onveil maakten, door regtvaardige Lijf-[trafen uitdelgen fouden? О feldfaa

me en ongehoorde faak ‚ die alle `Wonderen verre te boven gaat! Sie hier een nieuw

Fatfoen van Regters , welke jefus, Stephanus en de Apoltelen , die van het Шуе

Zaad Abrahams gefprooten zijn , Dooden , en met veelethande Lijf-ltrafpijnigen,

'om datfe geene Straati'clienders noch Moordenaats en waaren, en nochtans de Straat

fchenders en StruikrOOvetS wilden fpaaren , om datfe foodanige Sehelmen waaren.

Een fraai Verdigtfel waarlijk , foomen ’t alleen gelooven kon. Maat nadien men

fegd , >dat den Grooten Raad der Joden op defe wijfe fig van haar Amp: Onu-0k..

ken heeft; foo diendmen noch te weten , hoe en op wat wijfe Pontius Pilatus daar

eindelijk aangekomen is? Het zy dan door twee partyen , daartoe verkooren; of

dat hy _uit lait des Grooten Raads, alfoo haare beurt en plaats waargenomen heeft:

of heeft hy dit {til-[taande Ampt , by wijfe van voorkoming ingepalmd; gelijk

wy ons te mets yts toe- eigenen ’t gene niemand toebehoord ? Doch al watmen

hier van fal willen feggen , dat falten alderhoogften ongerijmd zijn д оуетиаз

wy foo wel door de klaarheid der daad , als met het gefag van Hieronymus en

Beda , betoond hebben , dat Pilatus de faake van _]efus niet gewillig op fig ge..

nomen heeft. Doch onwillig nemen wy geen ledige Ampten in, nochte ook geen

bevel op ons д gelijk mede de over- een-koming der Frrijdende partyen , niemand

onwillig tot een Regret fteld : alhoewel deíïelfs onwetendheid en dwaaling, het

uititel niet onkragtig maakt. Daar-en-boven wanneermen van defe dingen onder

foek doet, foo moetmen in agr-nemen ’t gene Diocletianus en Maximianus vait.

gelteld hebben: namelijk, Det de overheen-kami@ der Privaate Perfoonen, dien

tot geen Regter maakt, die geen Кадет-ату heeft ; ¿ely'k ook betgenefoo eenen be

Лип de kragt noch bet ¿ejàg heeft шт een Gevonmßefaak. En niet alleen dit, maar

het is ook van een ontwijífelbaar regt, dat de pleitende Partyen niet vry-Raat ,

aan een Regter die over fekere faaken geûeld is , een nieuw Regtsgebied доог uit.

fiel of verrichuiving , te verleenen. En offchoon een Amptenaar, het zy een Rent

meefter of FiscAAL , wel in een andere Privaate faake, die niet van die foort is

‚ van Privaate Perfoonen , als een Regter kan aangefptooken worden , en Regret zijn ;

foo en kan fulks egter in Hals-geregts-pleging geeniinds plaatfe hebben д от dat def@

van die foort van Ampten zijn , waar van foo eenen de uitvoeringe niet opentlijk toe

gel'aaten is. En even foo veel fchijitd het, moetmen ook feggen van den lait ofhet

bevel, en de inneming , daar van uit tween , een Getegts-dwang ор Pilatus kan

overgegaan zijn. Want foomen het laatlte Iteld, foo worden wy genoodfaakt от

Pilatus voor een ftout en dwaas Man aan- te- merken ; als die niet alleen niet be

foeflï Was V001' де опгепадс des Keifers; maar ook hem felven moetwillig en bui

ten “ОСЛИК s in gevaarlijke Oproerigheid der Joden foude ingewikkeld ЬеЬЬеп.

Ofte indienmen het ecrite field; foo fal het niet waar zijn, (и) dat Jefus Chri

Низ onder Pontius Pilatus Geleden heeft; (het gene ons nochtans de Apoftolifche
IGe

34. Dat Iefus onder Pontius Pilatus Geleden heeft

en Lijden moelt, kan uit de faamcnhang van jeflis

Kruis-rol foo klaar gelien worden,datmer geen bewijs

toe behoefd. Verklaarende jefas felfs genoegfaarn

de reden, waarom hy onder defen Heidenfen Regret

{oude Lijden; namelijk om dat_Godt fulks wilde;

en hy den joden ook daar toe nietalleen in den zin

' lgìaf, niet haare Magt aan hem te ocŕfenen, maar

em aan den Komemfchen Stadthouder over te le

vercn , en te begeeren dat hy van Pilatus (ou Gedood

worden , om datfe felfs geen Wettige oorfaak des

Doods in hem en vonden, Aótor. 13:28. ’t Geen

men dan op haar onmagt niet en moet leggen,en den

Apoitel Paulus vlakin ’taanůgtwederfprekem Ge

lijk jefus dat ook felfs (oo voorteid hadde. ja daar op

fag, als hy in ’t Hofken van Gethfemane bad; VA

DER шины _WILLE GESCHIEDE. Soo dat de Heer

W,GoES overdefe Hoffe, veel Waarfchijnelijker als

een groot Regts-geleerde, en ervaren inde Hilto

rien, dan als een Godsgelcerdcn in ’t Koningrijk

van jefus onderwefen , redeneerd , wanneerhv .ille

dufdanige getuigeniífen , eenen anderen draai wil

gegeven hebben..

Ttrt3 Sî “7212:—
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Geloofsbelijdenis uitdrukkelijk leerdì) maar onder den Grooten Raad derjoden.

Want die een bevoolen Geregts-dwang op hem neemd , heeft niets eigen , maar

hy gebruikt alleen de Vierfchaare des geenen die fulks bevoolen heeft ; dewijl hy niets

voor of door fijn eigen Regeering , maar voor dien , uit wiens bevel hy het regt

fpreekt, Vonniit, foo dikmaal hy het regt uitfpreekt. Derhalven laat ons feggen

wat van de {aak is: De Goedheid en Barmhertigheid derJoden , tegen de Quad—

doenders word van de Rabbijnen valfchelijk uitgemeten en ge‘prefen. Want alhoe—

Welmen fegd , dat de Pharizeen met veele vriendelijkheid en befcheidendheid be- ‘

gaafd waaren; nochtans verhaaldmen ook van haar veele harde en onbehoorlijke

handelingen ontrent het gemeene Volk, onder welke fy ookjefus geteld hebben;

noemende ’t felve een Volk der Aarde: ja ook foo feer datfe voor billik agteden , een

gemeen menfche te flagten op ’t gewoone Feeí’t der Verfoeninge _, ‚’t welk inviel

op den Sabbath, die den Alderheiligflen was. Boven defe flaan de Sadduceen noch

in Streiiglreid, Wreedheid en Grimmigheid bekend. En dat den Grooten Raad

der Joden шеей uit die twee foorten van Gefindheden , ontrent defe tijden beí’taan

heeft 5 dat blijkt uit de Handelingen der Apoí’telen ; alwaar Lucas kapittel‘zg.

verhaald, dat Paulm ‘wift‘e , dat het een deel van den j‘oodfihen Road, Saddu

eeen ‚ en het ander deel Pharizeen waeren. Ja dat de Partie der Sadduœen de flerkí’te

was, fchijndmen te moeten afnemen uit dien , dat Lucas in ’t vijfde kapittel van ’t

felve Boek fegd, dat de Seéte van de Sadduceen op de zijde van den Hoogen

prieůer waaren. Waar over de Uitleggers feer wel aanteekenen; dat hier die gene

verf’taan worden, welke den Hoogenpriefier meerder toegedaan waaren; welkers

Raad hy onder de gantfche Vergaderinge pleeg te gebruiken; die uitkiefende niet

uit Oordeel, maar ter liefde fijner Seëte. Wat verfiandig Man nu Га! gelooven,

dat fulke luiden hunne Wettige Magt niet en fouden willen gebruiken, tegens een

bedorven geflagt , dat door fijn Schelmílukken de grondvef’t van de gemeene rufte

der Republijk omkeerd ?‘ Nochtans indien dit foo was, wat рай dit doch op den

ongewapenden Jefus , die niet als een Moordenaar , niet als een Straatfchender het

Land onrultig of de wegen onveil maakte , maar die (у felfs al Gevangen en Ge

bonden weg-geleid hadden; tegen dien fy Valfche Getuigen faamen-gefogt hadden;

en van wiens misdaad fy al onderfoek gedaan hadden: ja tegens dien fy eindelijk het

Vonnis des Doods gefprooken hadden: en daarop verder ontrent Pilatus foo {шк te..

gen den felven quamen te woeden , als in haar magt was. En hierom iffet ook van geen

klem, alsmen der noch by-voîgd; Dat den Grooten Raad детЗ‘одеп, van wegen

haare flapheid enjagtînoedzg loei , uit degewoonely‘ke (35) Vergader—plaatje GAz1Tн

verhuifl war , aan welke de Oordeelen vaji—gebonden waeren L' en buiten welkeplaatjè _‚

f)’ haar оттает van de Vonniflen, en meenden dat het niet bille/e еще de/èlve te ‘

oefenen. Maar laat ons al toeí’taan , ’t gene egter niet de mini’te fchijn van waar.

heid heeft, datfe aldaar niet en wilden te faamen komen, om de Straatichenders

te ver-Oordeelen; kondenfe niet te faamen komen omjefus te ver-Oordeelen‚die

noch aan Doodílag noch aan Straatfchenderie fchuldig was, even foo ligt alíl`e te

faamen vergaderden in ’t Huis van Annas of Cajaphas? Ja het gene alle Rabbijns

gefinde Praatjes en Sprookjes doorítrijkt , en Ligtfoot felfs voortbrengd, is dit ; Dat

wanneer den Grooten Raad, Уфе: ondertaji hadden, in de Zaale van Сфер/ям;

dat de: Morgen: het ¢geheele Sanhe‘drin olv vergaderd, om het Vотл}: fĳne: Daad:

uit te Жжет ‚ [onder twijfel in de (36) Kamer GAZITH. En op dele Man word

noch

зч. Waarom de joden te defer tijd haar gewoo- 36. Dit is niet waarfchijnelijk in de Kamer GA

ne Gercgts-kamer verlaaten hebben, en wegensde ZITH gefchied; maar wederom in het Huisvan Ca—

шк van jel'us in het Huis van Cajaphas vergaderd japhas, daar Jefus ‚ alswe beweí‘en hebben. In de

zijn; fulks is in het Derde Hoofdfluk van dit Boek tufl‘chen-tijd van haar fcheiden , dus langein’topen

afgedaan. En daar konnen veele onfekere giílingen Plein,in handen Van de Dienllknegtcn derOvcrprie

en Erfgerugten der joden , voor en tegen haar ver- fiers en der Hoofdmannen des Tempels gelaten was.

huifing bygcbragt worden. En wat aangaat dat de joden geen Hals-vonnis kon

' den
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nochtans wegen dit gevoelen foo {terk gefleund. Maar het lull ons hier noch te vraa

gen Р Wat voor reden fetten die doch by , welke alfoo gevoelen , waarom den Groo-’

ten Raad, de Hals-geregten niet heeft konnen oefl‘enen in een andere plaatfe dan

in GAZITH , HAGAZITH , ofLISKAT HAGAZITH? Want GodthaddeDcut.1 7.

bevoolen : Soo d/‘kmaal uw eenfha/ce "waar ’t Geregz‘e tefet/aarfal zĳn , fimfuldgy u op

тал/ген , en henengzzan tot de Ржет die de Heere uwe Godi штифт/21! , ende tot de

Prie/fete” de Left/zien, ende tot den Regter , die te dier tĳd ¿_1/nja! , inkomen , en—

‘de afwegen; en diefullen и het Oordeel preken. Ende g)’ fiele doen na dien, dat[у и

figgen m de Plaatje die и de Heere тег/гадит heeft. Secr wel: want hier uit vol d,

dat Godt niet juill verkooren heeft den Tempel, niet de Stadtjerufalem , en veel

min noch de Kamer GAZITH. Waar van wy de getuigenis tot noch toe vergeefs

in de Heilige Schrift gefogt hebben. Waarom het feer vreemd is, dat nademaal

het Sanhedrin , wel elders alle andere fwaare faaken heeft konnen verrigten , noch

tans de Hals-geregtcn niet buiten defclve heeft konnen afdoen. Siet hoe belaccheli'k

defe Rabbijncn Iig aanítellen , en met haar te gelijk die geene , welke alfulke Verdigt—

felen geloof geven. Doch de Joodfche Meeí’ters feggen watfe willen, de Over

priefiers en den Grooten Raad die antwoorden egter aan Pilatus 5 Het enflaat ons

nietwr)‘ , ушат! te Donde”. En defe reden heeft Pilatus ook foo kragtig en waarag

tig gelchenen , dat hy niet een woord daar op te eggen had, ofte ook wel niet

en heeft gekonnen.' Want indien defe dingen alfoo gefchapen hadden geílaan , als

de meefte willen 5 hadde Pilatus dan den _loden niet billiker geantwoord en geleid?

Hoe nu toe gy Overprieí’ters , Ouderlingen en SchriftgeleerdeMannen Э Hoe handeld

gy foo verkeerdelijk tegen my , my opdraagende foodaníge dingen die geen fchijn van

waarheid hebben? Want daar is tufl‘chen Met geoorlofd zĳn, en Niet willen ‚een

groot onderfcheid; overmids daar veele yts willen , dat niet geoorlofd is; en we

derom fommige dien wel yts geoorlofd is , en willen niet: ’t geneik aanujoodfche

Raadsmannen ook toefchrijven kan , als die wel de magt van Leven en Dood hebt,

maar en wild die gantfchelijk niet oeffenen, terwijlen gy weigerd te faamen te ko

men in de Kamer GAZITH , daar uwe Vierfchaare aangebonden is. Wel wat be—

let uw doch dat gy niet daar henen vergaderd , nademaal u immers die plaatfe niet min

der dan het Huis van Annas of Cajaphas openllaat? Wie werptueeníge fwaarig—

heid in? Siet hier hebt gy den Aangeklaagden; en hy is niet alleeninuwe hand ,

maar gy hebt ook alreede onderfoek gedaan, gy hebt ‚Gevonnií‘r , gy hebt hem ver

Oordeeld , (37) ítraft hem nu verder, als ’t behoord: en op dat’er aan u gewoon

lijk Feelt niet en ontbreke , foo gaat in uwe Kamer GAZITH ~, op dat alfoo de Magt

des Geregts, gevoegd word tot u Vonnis, ’t geen gy tegen defen menfche Jefus

uitgeíprooken hebt: nademaal het niet alleen geoorlofd is , maar gy moet ook nood—

wendig daar te faamen komen, en van defe dingen raad plegen: want dit en eilt

niet alleen u gewoonte, die in plaats van een Wet is , maar gy fult ook indien gy

het niet en doet, den Keifer moeten rekenfchap geven , van wegen het verfuiin

uwer pligt 3 en by gevolg ook van de Optoerigheid , die gy kond in toom hou‘

den. En doch , op wat wijle behoord defe faake tot my , ik die hier een Rent

meeí’ter des Keifers ben, en (35) alleen te beforgen hebbe , ’t gene fijne Schatkií’te

raakt, v en buiten dat niet anders. En by-aldien ik dit waarneme als my beraamd,

loo

den uitfpreken , als inde Kamer (Элиты; dat laa

ten wy die, die fulks by-brengen , te gelijk met de

Rabbijnen , daarfe het van geleerd hebben , ver

antwoorden, en ’t en loopt ooknietals {eer Gerin

gel-oord , tegens ons gevoelen.

37. Dit heeft Pilatus niet alleen konnen (eggen,

maar hy heeft het ook meer dan eens geleid , verge

lijkt Joh. 18: 31. met kap. 19: 6. Oordeelende dat

de Befehuldiging, waar mede de joden Jefus voor

fim Regt» Bank bragten, geen proef kon houden.

En daarom fegd hy tegens haar; Heeft defen men

fche tegens uwe Wet misdaan , wel aan , llraŕt hem

na defelve, Sec. Als of hy (еще; Gy kundimmers

dat doen, als Befchermers en Uitleggers van uwe

eigen Wet. Doch fy feiden; TEN IS oNS NIET GE

OORLOFD ôec. om datfe een oorfaak des Doodsin

hem vonden ; maar wil en dat hy van Pilatus fou

Gedood worden , Aótor. 1 g: 28.

38. _Dit werd onder verbetering, niet dan alte aal

waardig ingeworpen; nadien niemand die het Ampt

Van
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foo {al den Keifer niets verder van my eifchen , en gy-lieden‘fult erkennen, datu

geen gelegendheid gegeven is, om over my te klaagen, &C. Dus bekennen wy ,

dat by-aldien de Ioodfche Republijk doe was geileld geweeft, als de Rabbijns—ge

{inde willen , wy dan niet fien en konnen , of Pilatus hadde met dit alles inte bren

gen, niets meer konnen leggen, om haar te overreden , en willig dit Vonnis op

haar te doen nemen , Src. En dus ver hadden wy gedagt het voornaamfle van de Heer

W. Gor-:s fijne í‘chrandere en Regtsgeleerde Aanmerkingen over het Hals— geregt

van Pilatus , tot de Kruis- rol van _]efus onfen Saligmaaker aan~tehaalen д dewijl

dien doorfigtigen Man, fchoon hy ons en mogelijk ookuLezer, in alles niet vol

daan heeft; egter daar in veele fraaje Waarnemingen voortgebragt heeft, die be

denkelijkte houden zijn.

¿n Pilatus verßaat; en (al drijven dat hy alleen des den Stadthouder :if-hing; om dathy de Soldaten in

Keifers Schat-kille te belorgenhadde; dewijlfulks lijn geweld hadde; en by gevolge ook de Magtvan

andere was aanbevoolcn : Doch waar van de Dwang he.: Swaard , om die gene ‚ welke tegen fijn Bewind

en Befcherming tot invordering derfelve, ook van misdeden, te firatfen. En dir zy hier van genoeg.

 

SEVENDE HOOFTSTUK.

Кокт INHOUD DESES HOOFTSTUKS.

  

' Aaromjefus , fonder eentg‘e Tijd-gunning , op Pilatus Dood-von.

. nis , aanfiond: met het Kruis belaaden en llenen geleid o’s .? [Wet een

onder/bek of hem ook de Doorne Kroone te gelĳk met den Spot

“_i Mantel afgenomen 125. (МВ/[ад der Schilders die Pilatus tegen de

Ïîomeinfihe Zeden ‘van dien tyd, met een Ruigen Baard verbeelden. Hair en

Baard boedanzg te met: tot Teeken ‘van Droefheid b)’ de Roomfche Kei

fers g’edraagen .~ al: mede hoedanig den Baardfornty'ds uit Partyfchap aan-l

genomen of afgeleid 12: geworden. Dat den Hoogenjìrz‘e/íer Cajaphas длить

qnaly’k en tegen de Wet Mofis , met een Kaale Kingejtht‘lderd word. Dat

jefusfòo wel ‘volgen: der Romeinen , als der Joden gewoonte, Buiten de

Poorte Geleden heeft; en dat fit/k: egtergrond’veyt in de Heilige Schrif—

ten en Schaduwen des Ouden Godsdiení’c hadde. Datjefus niet/legt: Рсег- '

ven , maar etgentljk aan ’t‚Kruís moefle in de Doodgaan ,' en [аде welt/aeg..

faam h} jelf: die Dood—firaf, een Verhooging genoemd heeft. Waarom de

Kruis-tirafl‘en g’emeenly'k op een Hooge plaarí‘e, en aan de ‘voorbj-loop der

gemeene Wegen дат/лет.- En hoedantgen gemecnen Straffe dergering/Ze

Slaaven , Schelmen en Moordenaars ditgeweĳtz)‘ 2 Dat het Kruis fvan oud:

‘voor de Wreedfie en Veragtfte ‘van alle Dood-jirafi‘enge/oonden o's. Van de ei

gentlgj'ke en on — eigentlijke benaaming de: Kruis : En waar van daan Kruis en

Lijden , b] de Hebreen een Drinkbekergenoemd t's ,‘ als mede ‘voor welk een Lij

den, Godt den Eerwaardzgen Naam de: Kruis, bewaard heeft. Dat het [Waalr—

_Rl des Kruis , geenflnds uit derfi’l’ver veelerlei benaamingen , kan opgemaakt

worden. Bedenkz'ng waarom wel de Stoficc en niet de Form des Kruis, in

het Nzeuwe Tĳiament aangewefen 125. Onderfebezd der Kruis-paalen; en

derfi’l’uer rveel ‘verfchillzge Aanhegtinge. Boomen eer/l inplaatje der Kruif.

fen gebruikt. De waare gedaante rvan driederlet‘ gewoonelijke Kruíifen be—

fihre’ven. Dat het waare en Volkomen Kruis t’eenemaal na de Lijfs-ge

fialte van een Menfch мыл/душ. Onder wat Volken het Kruiso‘: in e
bruik gewee/i, en dat het filden aan Vry—geboorne en Burgersgeoeflendgtà’.

Om wat foorten van Misdaden de Slaaven het Kruisverdzenden. Dat den

 

ver
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ver-Oordeelden eigen Kruis, als een ger‘egtig deel van die Straf, na het

Galge-veld moeite heen flepen. [Wet een bewijs dat@ fit/kr Geheel en niet

Stuks-wijs moe/len dragen;en hoedanige misflagen ook de Schilders daar antrent

begaan. Hoe de Aanhegring aan het Kruisgefihieden kon ‚ fiaande het Kruis

in de Aarde geplant ,' met een úetooging daĳè mĳjen die het op den Grond

nederliggende vertoonen. Of de Gekruií’cegeheel naakt en_Hinder bedekking

der ‘fchaamte hingen ; en waaromfiilks van ons foo niet ver‘beeldiî‚filooon

het ook foo in Jel‘us heeft konnen gefe/oied zijn. Van het Zit-bankje ofHou

ten Paardeken dat te midden aan het/Zaande Kruis- houtvoor—aiĳtak; en

hoe den Misdadiger tot de Aanhegting daar Schrijlings @gebeurd wierd.’

‚Dat de Aanhegting eer/l met Koorden , daar na met Nagelen gefi‘lìiede;

en datmenfulks niet gelooflijk fonder eenig' Ladder- tuig heeft konnen doen,

als/ommige meenen. Van de Aanhegting diefomtijds alleen met Koorden

fiìnder Aan- nageling gefebiede 3 en hoefiilk: qaalĳk tot de twee Moorde

naars op Golgotha gepa/t word. Met /ooe veel Nagelen de Aanhegring ge.

meenlijk geji‘loiede ; en of een Menfch aanfijn doornagelde Hand -palmen

heeft konnen Opgehangen worden. Dat’er aan het Kruisgeen Voetbankje,

maar een Zitbankje geweĳt i: 3 en dat de Voeten ook niet KruiílingsJ als

de Schilders тег]! vertoonen , maar nefFens den anderen, tegen het Kruis

hout aangenageld zĳn. Dat de Gekruifie na de Dood, volgen: de Room

fche Zeden , niet afgenomen wierden. In wat voegen de: Lijden: Befchul

diging door een Opfchrift of TITU L boven Hoofdgehangen wierd. Dat

de Gekruifte wel een lang/aam: en harde Dood aan het lí’îjaza/tierven, maar

niet eigentlijk door het Kruis in de Dood gingen ,- enfolk: met eentge voor—

beelden vanfimmige lang - levende bevefligd. Bedenking‘ over derjoden Spot

reden _, Ну kome afvan het Kruis , Sec. Dat een Gekruiite tĳdelĳk afgenomen,

genoegfaam kon in het Leven blĳven. Dat de Gekruiil'e ook aan de Wilde

Dieren ten prooje gegeven zĳn. Van de Been-breking ,' en op watтур/ш: _

alleen aan de (защите, wegens de joodfche Ceremonien , gedaan и , tot

verhaalling van de Dood. Í/l/at byfiìndere Straf de Been-breking b] de Ou

de fehĳnd geweejt te zĳn. Van de Bewaaringe en Verrottinge aan ’t Kruis.

Van hoedanigen afkomjt de hedendaagjè Galgen zĳn. Van eenigenietgewoo—

ne Kruis-hegtingen. En uit wat Stor ofHout de Kruiffen eertĳds plagtenge

maakt te worden. Dat _]cfus Kruis niet booger dan de gewoone manierege

weejt is. Van де geheele- affchaflìnge des Kruis onder Confiantijn 3 met ee

nige Opmerkelijke bedenkingen over het Eeren , en influi‘oen der onfekere

en jim/»ß Verbeeldingen des Kruis en Kruis-teekenen , бес.

’ ~-. ‚ Ls Pilatus dan eindelijk door derJoden onverfettelijk aan

houden , het Dood-vonnis over den Heerejefus uitgefpro

‚ . ken , en geoordeeld hadde , dat haaren eifch gefchieden fou

; ŕ de 5 foo en moetmen iig niet alte feer verwonderen `, wanneer

de Euangelifien verhaalen , dat Iefus foo fluks op dit gellre- Waarom

. . ,_ " ken Vonnis , fijn eigen kleederen aangefchooten , en aan- (Стыд

` “ä”? Ronds de Stad uitgeleid is om op Golgotha Gekruifi te wor- Dood-gon- _

den 5 С daar nochtans volgens ’t Gebod van den Keifer Tiberius , aan een ver- giîï‘ĳf‘âî“

Oordeelden Misdadiger, tien dagen Tijd-gunning moelle verleend worden, gunning.

eer hy in de Dood ging; gelijk iulks uit Tacitus en Suetonius fchijnd te blij— Gemüt ‘S‘

ken Р) Nadien ons de Oudheid-onderfoekers leeren, dat fulken uitllel alleenig

plaatfe had , ontrent de Misdadigers die door den Roomfchen Raad na Or->

den des Geregts, ofte op de felve wijfe van den Prince felŕs , ver-Oordeeld

Waaren 5 doch dat fulken refpijt - geving geheel geen plaats greep ontrent

Vv v v Straat.

  



706 Voon-Bsnmnssr‘s тот DE BYBstcHis WYSHEID. V. Boek.

Moord: Straatfehenders , Oproermaakers en moetwillige Moordenaars , diemen ges

тат" woon was aanflonds , en gelij kmen feid 5 op de verlle-Daad te flral’fen 5 om dat

ËËIÎÎ'CÎÎ" het gantfche Gemeene beit daar aan gelegen was , dat fulke openbaare Schel.V

ясен Wif- men fonder uitítel van kant geholpen wierden : invoegen dat dan ookjefus

{glïilgpui‘îar van dejoodfche Overprielters en Ouderlingen,die tegens hem met Swaarden

Vonniî- en Stokken als tegen eenen Moordenaar in Gethfemane waaren uitgevallen ,

als foodanigen @aad-doender aangeklaagd, fonder eenige Tijd- vergun

ning , Uvergegeven , en henen geleid is om Gekruiíl te worden. Waar toe

усами Jeíus dan ook noch door het Geeífelen toebercid ‚ en als ont—burgerd was

за" MW“ geworden; op dat hy nu door dusken Schandaal niet meer onder de vrye

gISZÎr m eboorne , maar onder de Slaaven , en het geringíle foort van menfchen fou

äwadd— de gerekend konnen worden 5 voor welken ras, men geen agting had eenige

ÂÄÂÄÄ‘ÎĲ, Burger—regten te laaten genieten. Invoegen dat defe haaíhge uitvoering dan

‘ niet gefchied en is, van wegen de heete Bloedlult derjoden, noch de verplig..

tinge van het Pafcha te Eten; noch uit vreefe dat Pilatus dit noo-geftreken

Vonnis herroepen mogte; ofte dat hy fulksaanfionds dede uitvoeren , om

van het getalm der joden ontflagen te zijn: gelijk fommige Godsgeleerde

hier over hebben bedenkelijk gehouden. Dus vervolgd dan de Heilige Hi

[lorie 5 dat de Romeinfche Krijgs-knegten _]efus den Purperen Spot-Man..

tel afgedaan , en fijn eigen kleederen wederom aangetrokken hebben ‚om

hem alfoo van Pilatus Regt-huis , langs de Straaten van jerufalem henen te

leiden, na de Straf’plaats daar hy foude Gekruiít worden , Matth. 27: 31.

Магс. 15: 20. Want in defer voegen konmen beit bekennen en weten wie het

Waarom was , die henen ging om Gekruiit te worden 5 ’t gene (y dan deden,‘ op datje

Идти fus fchande des te openbaarder aan het Volk wierd: gelijk ook de Soldaten,

ЕЩЁ; die in ’t gemeen de kleederen der Misdadigers , onder hen tot beuit maak

";Gollg‘â- ten, haar voordeel daar in niet en vergaten. Doch jeí'us , die nooit het

geftoelte der Spotters bemind hadde, konde ook ligt defeii Spot-Mantel,

worden. den Spotters ter hand laatcn , en met fijn eigen kleederen gedekt, fijn Kruis

op Golgotha henen ílepen , op datfe daar door het Werp-Lot gedeeld 5 en de

Schriften vervuld wierden. Maar gelijk wy uit dit verhaal wel vernemen ,

OfIcFus dat de Rakkers Jefus den Koninglijken Mantel hebben afgedaan , doch niet

52133; datfe hem ook de Doorne Kroone, het voornaame Spot-Teeken van fijn

Kroon: voorgewend Koningrij k ‚ hebben afgenomen 5 foo heeft fulks aan veele voor

vail doen denken , datfe defelve in het henen leiden , op fijn Hoofd ge

denafgeiio- laaten hebben 5 op dat’er niet alleen doorgaans noch yts Koninglijks aan

mm” э hem gefien wierde; maar ook, op dat hy loo wel daar medepronkende aan

het Kruis, van andere Misdadigers uitmunten, en des te meer befpot fou

mogen worden : fiemmende fulks feer wel over-een methet Opfchrift boven

fijn Hoofd, DE KONING DER JODEN. Hoed’anigen gevoelen dan ook

door het on—eindig befchouwen der Schilderien , foo diep in der menfchen

gemoederen ingeprent is, dat het een overgroove misflag fou fchijnen ‚in.

dien ymand fulks quam na te laaten te vertoonen. Doch nadienmen dit

nochtans niemand voor een onfeilbaare waarheid buiten de Heilige Schrift,

kan opdringen; en het eene alfoo feker onwaarfchijnelijk , als het andere

waarfehijnelijk kan beílreden worden 5 foo fy het geoorlofd met een‘woord ,

‚ ons gevoelen hier over in alle welnemendheid ‚ vry-uit te feggen. Dus dunkt

het ons dan alderwaarfchijnelijkfl toe,datfeJefus de Doorne Kroone5te gelijk

nelĳk ron- met den Koninglijken Mantel hebben afgedaan ‚ wanneer fy hem fijn eigen

‘ig kleederen aangefchooten , en het Kruis-hout op den Nckke geladen hebben5

Golgozha om dat navolgens de Romeinfche Straf-wijfe, na de Geregts-plaatfe buiten

штВ" de Poorte van jerufalem te draagen; alhoewel daarook eenige omfiandighe—

' den
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den zijn, die ons niet heel twijffelagtíg doen gelooven, datfe hem in ’t

weder—ontkleeden op Golgotha, de Doorne Kroone andermaalhebben op

gefet; tot beveiliging, of liever tot een veragtelijke en befpottelijke ver—

klaaringe , van het Opfchrift dat Pilatus , uit kragt van fijn Dood—vonnis ge—

ordineerd hadde , boven Jefus Hoofd te hangen. Want gelijk wy hier na

fullen fien, dat de joden dit Opfchrift poogden te wraaken , en van Pi

latus wilden veranderd hebben ; foo haddenle daarin alleenig voor , om het

felve tot meerder Spot en Laíler van jefus , te laaten inf’tellen 5 ор dat het

des te beter met defe {legte en pijnelijke Straf-kroone, mogte over-een ko

men. Waarom het dan ook niemand vreemd moet dunken,datjefus in de vol‘

gende Print-verbeelding, waar in wy de Overgeving en de Uitleiding van Sicrde Prin:

jefus , in het Regt— huis van Pilatus vertoonen , tegen de gewoonte der figbgfi‘ĳfllg

Schilders , fonder Doorne Kroone geilen word : doch die egter ymand van de dere lĳd“

Roomfche Soldaten ‚ op een Hand-fpies gefieken, mogelijk te gelijk met

het Titul  Opfchrift tot op Golgotha fal agter na gedraagen hebben; op

dat hy niet fonder die beide Koninglijke Eer-blijken, aan het Kruis en

foude gefien worden: ten zy miíTchien dat ymand uit de ípaade berifping

der _joden wilde gelooven , dat Pilatus het Opfchrift tot op Golgotha bedekt

doen houden heeft; ’t geenwe hier na ruimer fullen overwegen. Gelijk wy dan мы“:

ook in ’t gefeide Print-— Tafereel , die algemeene misflag der Schilders met @Schil-__

opfet hebbenfoeken te verbeteren , namelijk dat den Romeinfchen Stadthou- ÎaÎÎSdÀÎCÎ"

der _, daar niet tegen de waarheid , met een ruig-gewafl‘en Baard gefien word; ссцшйясп

dewijl wy uit veele getuigeniíTen weten , hoe leer ook de Smal-heeren, en (‚ä-n

afgefondene PxocUxATons der Roomfche Keifers, hare Heeren door v1ei- verbeelden.

fugt fireelden 5 en felfs in ’t draagen of afleggen van den Baard , haar ge

woon waaren na te volgen. En nadien ons de Beeldniíïen der eeríle Kei- даёт?

fers doorgaans fonder Baard voorkomen; hoe falmenfe dan met eenige wel- houders

voegfaamheid Tiberius , en hoe fijn Stadthouder Pilatus toepaíïen Э Want of 2225235:

Wel te mets aan eenige van de Roomfe Keifers den Baard mogt gefien wor- гейше“

den , foo diendmen te weten , dat het hangend Hair en het laaten-waffen van

den Baard , by de Romeinen een Teeken was van Droefheid : gelij k’er geen gwolgd

voorbeelden ontbreken , welke bewijfen , dat ook de Keifers felis in fulke e- Hmm

vallen, den Baard voor een tijd hebben aangenomen: want foo dede (Jee. Baardre

far doen hy verflaan hadde ‚dat Titurius Sabinus door bedrog was omge- ‘C

komen 5 dien hy ook niet eer weg-nam , voor dat hy fig daar over gewroken Teekenт

hadde. Insgelij ks word ook het felve van Auguflus , Caligula en andere ge- R°“w ш.

tuigd: en wy hebben mede yts diergelijks over de Penningen der Syrife Ко

ningen in agt-genomen. Invoegen de Romeinen ’t felve geheel anders in agt

namen _, als de gewoonte was van andere Volken , die in blijdfchap het Hair

en den Baard lieten groejen _, en in Droefheid t’eenemaal weg-naamen.

Gelijk foodanig eenige Bondgenoodfche Koningen over de Dood van Ger

manicus den Baard afleiden , en haare Vrouwen ’t Hoofd befchoeren , tot een

Teeken van hare overmaaten Droefheid. Doch dat de Keifers van wat laater

tijd , wederom eenig Cieraad in een ruig bewafl‘en Kin hebben gefield , en die

te mets in gedraaide Hair- tillen gedraagen hebben , bewijfen, behalven

Markus Aurelius , en mogelijk andere , de Penningen van _Iulianus en Se—

verus; als mede van Lucius Verus, Commodus , Pertinax , Percennus Ni.

ger en Klodius Albínus. Hoewel tuífchen beiden van fommige ‚doch voor

naamelijk van Confiantijn de Groot , wederom afgeleid; op dat hy daar me

de fijn veranderinge van {land , en af-keer der Heidenfche gewoonten be

toonde; daar in hy ook van alle fijne Chriíten—genaamde Nazaaten gevolgd

is. Waarom julianus , op dat hy Confiantijn befchimptc , en fijnen haat be

V v v v 2 toonde
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toonde tegen alle die de Zeden der Chrifienen aangenomen hadden _, den

Baard wederom gedraagen heeft. En fehoon die van Antiochien hem daar

over befpotteden , en feiden; dat de Luifen een ruimweidig Bofch in fijnen

Baard vonden ; foo heeft hy fulks alleen op de punt van fijn feherp "89

fncde Penne afgekeerd: En is daar in van Theodofius de Groote , geduu—

rende fijn Heidenfch Leven nagevolgd. Waar uit wy niet alleen arête-ne

Denßwd men hebben, dat het afleggen of aannemen van den Baard, ook te mets

uit Partyfchap gefchied is 5 maar ook dat de Hoovelingen en Smalheeren ,

leiden 53". die van de ‘Roomfche Keifers elders gefonden waaren; ongetwijfeld haa

gmmnm' re Heeren en Meeílers van wienfe af—hingen , daarin fijn nagewandeld , op

datfe haar vleiden en gunllig fehenen : en derhalven dat den Stadthouder

Pontius Pilatus , ons alfoo weinig met een ruigen Hair—bos om de Kin, dan

den Keifer Tiberius,in de Schilderien en Bybel—printen behoorde vertoond te

Worden : doch waar van het tegendeel alte gul en ruim doorgebroken is. En is

dit noch maar de kleenfle helft van de misílag , die ontrent defe Hifiorie van

Jefus Lijden begaan word; want de grootfte leid hier in , datmen in tegendeel

De ноо- van Pilatus, denjoodfen Hoogenprieí’ter Cajaphas, gemeenlijk met een kale

äî‘îï“ Kin en geheel fonder Baard, dat is vlak tegen de Wet aangekant , komd

тис" te fien. Wel hoe nu э en wat falmen langer dus bot en onwetende zijn?

kan heeft dan niemand van de Geleerde Konilenaaren in het Levitil‘che Prieíler

Snĳ“: r Boek gelefen, dat Aarons kinderen en hare Priefierlij ke Nazaaten, de hoeken

YCIb==èd‘" ’ van haare Baarden niet en moeiten affcheeren? Daar het nochtans alfoo klaar

’‚ĳä‘agoáä gefchrcven i’taat, als de meefte meenigte het tegendeel der Wet in haare

Schild-“5' Tafereelen, malkander fonder omfigtigheid na—apen: vergelijkt alleen , Le..

viticus 19: 27. met kap. 21: 5. Еп elk wijs Man fal volvaardig zijn, om

ten miní’ten alle die valiche Denk en Drukbeelden , t’effens in fijn geheugen
uit te wiffen ‚ by—aldien hyfe anders koníts-halven , noch aan de vWand mogt

komen te dulden. Dus en moetmen fig dan niet verwonderen , datmen Pi—

latus hier ongebaard op den Regter-lloel fret fijn handen wallen , en datjefus

fonder Doorne Kroone op het Hoofd, van voordien Regter na buiten het

Regt—huis henen geleid word , om daar fijn Kruis op te nemen, en met

усам twee Sehelmen na Golgotha gefleept te worden. Gelijkwe hier ook fien,

foo wel M_ dat defe behandelinge alleen gefchied van de Romeiniche Krijgs-knegten;

om dat die de gewoone Uitvoerders van de Hals-vonnifl‘en en Lijf-[trafen

der_lodcp onder hen waaren. Ook gefchiede defe Dood-ítralfe foo wel na der Ro—

ggĳïggd meinen , als na der Joden wijfe, buiten de Steden: want alfoo was aan de

вехами. НеЬгееп belafi: , de ‘Misdadigers buiten het Leger te Steenigen , Num. 15.

1 Kon. Ĳ. vers 35 ‚ 36. waar van verfcheide voorbeelden gefien worden , foo als die a 

ЕЁ:- tervolgd zijn woonende in Canaan. Gelijkmen mede by de Romeinfe Schrij

„55? vers dikmaals gewag gemaakt vind , van Geregts-plaatfen buiten de Steden ,

en in de Voorí’teden : hoedanige Strafvelden buiten Roomcn eertijds waren,

Ejèuilina en (filma genoemd. En aldus moetmen dan ook verfiaan dat

Jelus uitgeleid is , buiten de Poorte van Jerufalem , ‚wanneer Mattheus,

Marcus en Lucas van fijn Heinen-leiden , Uitleiden en [Veg-leiden fpreken 5

3011.19. om dat ]ohannes fulks verklaard, als hy feid д Enf] падттЗ’ф/тт lei—

"ß 1" 17‘ den hem weg ,‘ ende h)‘ draagendefijn Krat}! , ging uit na de Витраж/дев!

plaaĳe, Ó’e. Alwaar mogelijk de eeríle Weg—leiding vers 16. fret op het

Uitleiden buiten het Raad-huis; de tweede vers 17. op de Kruis—dreiging;

wordende van de Joden door den dienil der Romeinfche Krijgs-knegten ‚

_ na buiten op Golgotha uitgeleid : want alfoo willen eenige datmen de woor

lden van Johannes moet opnemen, als hy fegd; Sy платеж hem en leiden

. hem weg. En alhoewel daarindefe Weg-leiding na buiten , een {Зашел loop

. gC
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gefien word ‚ van de gewoone manieren derjoodfehe en Romeinfehe Straf

wijfen; foo fietmen nochtans dat in defe behandeling, yrs byfonders ten op

figt van de alwijfe uitkiefinge der Schaduw—wetten, uitgeblonken heeft, МЕНЕ?

dat navolgens de uitgangen van de Goddelijke Vooriienigheid , fijn vervul— ¿fifïtmg с

linge in `)eins moeite vinden: want gelijk’er in de Wet van de Varre ‚en

den Bok, en de Roode Koe des Sond-Offers , en ’t geen ter Reiniging *1°C “à” a

geilagt wierd, belail was, datfe buiten het Leger moeiten Verbrand wor- dini.

den, Exod. 29: 14.. Src. Levir. 4.: 12. en kapitel 16: 22,27. Num. 19: 3. из???
alfoo verklaard ons den Apoftel ook, datjelus , als het waare Tegenbeeld ï‘cncv‘ianä‘

van die Voorfchaduwen, daarom ook buiten de Poorte van eruí‘alem Ge

leden heeft , op dat hy door fijn eigen Bloed het Volk foude Heiligen,

Hebr. 13: 1 1 , 1 2. Waarom’den felven ook vers I 3. vermaand; datwe tot hem

fouden uitgaan , Buiten de Leger-plaatfe _, fijne машем draagcnde. N iet

minder heeft de Goddelijke Voorfienigheid tot beveiliging van jefus Voor— ¿das moe

fegging, ook daar in opmerklijk gefpeeld , dat juiit de wreede Dood des limiti“

Kruiiles aan Iefus , de Soone des Meniehen, moeile geoeffend worden ; want na de

fchoon dejoden al gewild hadden , dat hy van Pilatus foude Gedood worden, ЁЁЕЁЩ

om darie voor haare Regt—Bank geen oorfaak des Doods in hem oordeelden Gemma

te vinden , als Paulus verklaard, A6tor.13: 28. foo wailet nochtans geheel “’mdcn'

onfeker, dat hy niet door het Swaard of met de Bijl of anders fneuvelde.

Doch behalven dat Jefus fulks felfs voorfeid , en beteekenenclenwijfe aan

gewefen hadde 3 foo hadde Godt fulks ook te Vooren in de Schaduwen afge— Еп hoc

beeld door het opregten van de Koopere Slange; waar vanmen de l—lilto- Штат

rie leeft, Num. 21: 4.~9. van [efus uit het verborgen oogmerk Gods , op

fijn Verhooging aan het Kruis gepail , Joh. 3: 14., 15. En fchoon dejood

fehe Meei’ters dit alfoo niet en konnen verklaaren; ioo moet ons fulks geen

wonder doen, foo lang fy Mofes met een Dekfel op haar herte leien 5 op

darle niet te ilerk en fouden fien op het einde des genen dat te niete ge.

daan word, 2 Cor. 3: I3-16. Doch veel beter heeft fig hier de Syrifehe

Overfetter gedraagen, wanneer hy by-wijfe van een fraaje verklaaringeíh

de plaatfe Matth. 20: 19. voor Kru/jigen, VERHOOGEN gefetheeftzval’t

fiellende dat Jefus , wanneer hy van lijn Verhoogíng fprak in vergelijking

der Koopere Slange ‚ hy waarlijk heeft willen aanduiden, dat h aan een

Kruis-hout fou Opgehangen worden. En datjefus ook fijn Kruiflìng geen

finds ongehoord , een Уст/701431723 genoemd heeft , blijkt niet duil’ter uit het fiiĳngmet

gevoelen der Ouden: want aldus heeft Artemidorus geleid , dat het Eere _

en Verhooginge beteekende, als ymand droomd, dat hy Gekruiil werd. питьё

Soo darmen het oogmerk vanjefus , hier foo fprekende , geheel niet en moet if“

pailen op fijn Verhooging die gefehieden fonde door de verkondiging van gîiîâ’mizd

het Euangelium , als l‘ommige teer flegt hebben gemeend. Gelijk mede het ш“

woord Ver/mogen of Verhefiïîn by de Chaldeen , veelfinds voor Ophangen

gebruikt word; als uit derielver Overfettinge, in de Hillorie van Either mhf/no.

en Haman bewefen word : als mede uit het bevel van de Perfifche Koning ШЕЮ"

Darius , Ezra 6: 1 1. daar eigentlijk voor Hangen ‚ Ver/wogen genomen word. „ZÌÊÄÎÎ

Gelijk wy ook noch wel het Worg‘hangen , gewoon zijn * Klimmen te noe- ning OP

‚men. Maar gelijkmen die gene , welke tot een Exempel van andere ‚met

de Dood gellraft wierden, van ouds boven de Hoofden der menfchen Ver— DcKruifli.

hief, op datfe in haare firaf-lijding , van al-deJVeereld fouden gefien wor- singâ'h Е

den д alloo [ronden ook de Kruis-houten , aan welk de Misdadigers met Na- ‘lìî‘bidêl‘

` gelen vall-geklampt wierden , niet alleen op hooge Gronden en Heuvelen ge— gem?

plant , maar d’aangehegte waaren ook Verheven boven de Hoofden der men

iehen _, die daar deun by en om itonden; alhoewel juift niet ioo onverlaaten OWU“

V v vv 3
ven plaatie.

hoog ,
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hoog , als de algemeene dwaalinge der Schilders wil s gelijkwe aanllonds na

der moeten aanwijfen. Daar zijn ook Oude Kerk -vaders geweeft die ge

wild hebben , dat den Ram die Abraham fag, ter tijd als hy lfaak foude op

Ófl‘eren _, fig felven hangende in de Struiken , vertoond heeft als een voor

fchaduwe vanjefus Kruiiliging 5 en willen fulks uit het Hebreeuwfche woord

SABEC, dat Verwerdhez'd beteekend, afleiden: doch behalven datfe dit

niet fonder geweld aan de Taal te doen _, op het regt-op hangen van den Ram

komen te paffen 3 alfoo hebben fommige dit alleen voor ydele fcherpfinnighe

den opgenomen; en andere Taalkundigers willen datmenfe daar over uit

lacehen fal. Voorwaar de Boosheid der menfchen heeft federd de Sond

vloed , verfcheide fnoodc vonden bedagt, om een menfche van het Leven afte

maken; en onder veeledie wreed zijn, is ook het ongelukkig Kruis gevonden;

namelijk een menfch moeder  naakt uit te fchudden _, en met Nagelen door

_ Hand en Voet-planten , aan een dwars en fiaande Hout vafì te hegten. Hoe—

Kmìs—fiîaf danigen Dood-firaf by verfcheide Volken en infonderheid by de Romei—

за? _ nen van een heel oud gebruik gevonden word. Doch die шеей aan Slaa
шеи;де ven , en Misdadigers uit de flegtíle foort van menfchen, of aan openbaa

_ re Moordenaars en Oproermaakers geoeffend wierd. Waarom die ook dik.

maal by de Schrijvers, een Slaaffiejt'r‘afl‘e genoemd werd. Gelijk Cicero

не Dood het Kruis ook de naam van de alderwreedíle en afgrijffelijkfie firafl’e gege
ven heeft. Ja den Regts-geleerden U1pianus_, noemdfeDe boog/ie en uiter—

en Moor— Лед/ат _, die ‘verre boven defiî‘af de: 'vuurt teflellm wm'. boo dat wan

d°““""' neer wy jefus in ’t volgende Hoofdfiuk na defe Straf—wijfe fullen fien ter

‘ Jefushecft Dood brengen 5 wy niet alleen fullen aan-te-merkcn hebben, dat hy op de

É‘rîfl’aï’ alderwreedfie maniere Geleden , en het Nieuwe Tefiament met fijn Bloed

dmfímï. Ingewijd heeft ; maar ook dat hy daar in waarlijk de aldernederigfte e

зжу?! fialte van een Diení’tknegt , ja van een geringen en verlaaten Slaaf , heeft
татя aangenomen: gelijk hy ook voor den felven prijs van eenen Slaaffen Huur

ling verkogt was; op dat de Soone des Menfchen henen ging, gelijk van

' hem gefchreven was, Matth. 26: 24.. Maar op datwe jefus op het alder

klaardí’te na dufdanigen Heidenfche Straf—wijfe, onder de Joden Gekruifi

hD‘ävl‘îr- zijnde, voor onfe Oogen mogten afgefchilderd fien, fal het hier de plaat

aîiîkl‘iiîê fe zijn , voor-af, uit de waarfchijnelijkfle getuigeniílen der Oudheid , op te

Shag: hoc- halen; met hoedanige omllandigheden de Romeinfche Overheden gewoon

waren _, haare Slaaffe Misdadigers met fulk een Dood te [trafen : naardien w

rcidfcl _van ons verfekerd meenen te houden , dat de Euangelife Hifiorie vanjefus Bitter

“тьме“ Lijden en Sterven aan het Kruis , ons waarlijk alfulken nuttig Voorbereidfel

afgevorderd heeft. Waarom ook verfcheide Geleerde Mannen Iig bemoeid

hebben om in haare Schriften , ruim en breed van ’t Kruis te fpreken ; waar on

Wìcm der mengemeenlijk Lipfius ‚Gretferus , Salmafius ‚Niquetus,Nihufius, Cur

tius en Bartholinus wel de voornaamile teld 5 tot welke eenige ook Gallo

Ёсьш, nius en Riccius, Ste. die van het Martelen der Chrifl‘enen , onder de Ту

rannige Keiferen gefchreven hebben, betrokken worden. Doch die infom

mige omllandigheden van noch laatere Schrijvers , niet geheel onwaarfchij‘

nelijk verbeterd zijn; en ons veelefaaken naauwkeuriger tot de Heilige Hi

fiorie van den Gekruiíten Jefus , uit d’Cude geheugeniílen hebben aan de

hand gelaaten , die wy hier een weinig nader tot een verfiandige befchou

Winge van ons volgende Print-Tafereel der Kruis-firafl‘en, en jefus hoog.

dravend Lijden en Dood, willen overdenken.

Kruis wat Wat dan eerí’celijk de benaaming van het KRUIS betreft; foo vindmen ‘

"n Г°° ge- defelve fomtíjds in een ruime en on-eige zin , maar meelldeels in een nauwe

n°°md ‚€11 eige beduidinge , by de Heilige en Weereldfe Schrijvers genomen. In

o de
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de eerile beteekenis geeft KRUIS , meefideels Lijden , Benaauwdheid en Pij

niging , ja ook wel het geheele verderf of ondergang van een menfch tc

kennen; in hoedanigen zin de Tooneelfpel-digters gefproken hebben, van

Een quaud Kruis te ondergaan: of door een ¿Mond Krul/'rte mete te<gaan.

Waar op ook Terentius geilen heeft, wanneer hy felfs de Hoeren van ’t

P_zj'nzgen of щели, Кншззвы genoemd heeft. Maar gelijk Кит en

Lĳden _, doorgaans by de Hebreen ook een Drinkbeker genoemd is ‚- al

foo hebben {у het draagen ofuitfiaan des Lijdens , niet on-eigentlijk , Drinken

genoemd. Gelijk het ook by Plautus en andere Schrijvers in dien zin geno`

men word. En de Saligmaaker Jefus, fprekende van fijn Lĳden aan het

KRUIS , heeft ook het i'elve een Drinkbeker genoemd, Matth. zo: 22. &c. . ‚

’t Gene fommige van een feer oude af—koml’c Rellen. Want gelijkmen eer

tijds in aanfienelijke Maaltijden de gewoonte had , darmen eenen uit den

hoop , tot Vader ofKonz’ng verkoos , die behalven alle andere Tafelvoogdy—

fchappie , de maat van Drinken aan al de Gallen voorfchreef, en beval hoe

roote Bekers elk Drinken fou; foo gebeurdcnd dikmaal dat het niet alleen у—

mand laílig en moejelijk viel, meer te Drinken dan hem lufie; maar den

Drinkbeker wierd hem ook t’eenemaal af- keerig en walgelijk. Waar van

daan dan ook gemeend word, dat Kruis en Lijden, een Drin/zbekerisbe

gonnen genoemd te worden. Gelijk jefiìs daar op fchijnd te fien , als hy

ига; Den Drinkbeker die my de Vadergegeven heeft, fnl ¿le dien niet Drin

leen .? joh. 1 8: 1 1 . Doch het gene eenige doorfigtige Mannen voor een mis

flag onder de Chrillenheid Willen aangemerkt hebben , is dit; dat de men

fchen welke met fwaarigheid befogt worden , ofte die andere felfstroolten

fullen, niets gemeender in de Mond hebben, dan te leggen д Dorfe hun

Km; drangen ,‘ dat haar Кущи—[шлаг И; en dat den тиф/зет dit Leven

veel [от onderworpen is _‚ до. volgens ’r gemeene Veersje:

On: Aardfche Hun , z’n тот en Kruis, werd onderbouwen;

’t Kan niet beflaan , maar ’t moet vergaan , hoe "ud/í w] ’t bouwen.

Dus willen dan die wijfer zijn, dat’er volgens de Taal die Godt fpreekt,

geen andere (luellingen , behoorden Krmflen genoemd te worden , dan die ,

welke ons_om des Gekruillenjefus wille , en fijn Euangelium , worden aange—

daan; om dat Godt dien Eerlijken Titul alleen voor foodanigen Lijden be

waard en toege-eigend heeft. Op ’t welke mogelijk ook den Apoilcl het Oog

heeft, wanneer hy Hebr. 13: 13. fegd д Laatom uitgaanfijne J'maadheid dra—

gende. Invoegen dat alleen de Pijnen , Dood-itraffen , Vervolgingen _, Ver

banningen , bchaden en Laiteringen, die een Chriilen om die faake lijd,

van wegen de gemeenfchap met Chriíli Lijden, den naam van Кии}: kon

nen waardig zijn: dewijl alle de rampen dic ons van andere oorfaaken , en

Eige en

omeige ba;

tcekenis

van he:

Kruis Ьс

naaming.

Pfal. 11:6.

en 75.9.

Jef. 51:17.

jcr.1.5:

ls, “‚ 17.

Bah—1:15.

81e

Kruis en

Lijden by

de Helìreen

een Drink

beker ge‘

noemd.

En waar

van fulks

kan af

komßíq

zijn. ‘

War Lijden

men geen

Kruis be

hoorde te

noemen

Voor

welk Lijden

Godt den

naam van

Kxurs al

leen be

wel meefi om onfe misdaden overkomen , geen deel aan dien Eer-titul , noch waard heeft

aan de vervullinge der Overblijffelen des Lijdens Chrilli rekenen konnen. O

ver welke misflag dan ook]. Defpagne in fijn SCHIBBOLETH ofverbetering

eeniger Schriftuur-plaatfen , fommxge Godsgeleerde niet weinig over den

hekel gehaald heeft. Doch laat ons het Kruis en het Kruíßgen , in fijn

Tweede , dat is in fijne eigen en waare beteekenis gaan befchrijven 5 namelijk

hoedanig ymand door het Aanhegten van fijn Lichaamaan een regt-op [laan

de Hout , niet alleen in Qlelling , maar ook daar aan in de Dood geraakt is.

Dus teekenen fommige uit Lipfius aan , dat het Kruis in geen andere beteeke

nis GABALUS na het Hebreeuwfch genoemd is,als om dat GAB Haag: en GA

BAL , een Opgeregte Paal, ofMerk/¿een in ’t Veld beduid : ’t gene by fommi

ge voor een loodanigen Kruis-hout gehouden word, dat tot [trafopgeregt en

na
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na de hoogte Toppig Over-end Raat; waar van men meend dat de Hoogduit

(chen en wy, het woord GALG EN ontleend hebben. Gelijk die ook eigentlijk

eeril na de affchaflìng van het Kruis, in deffelfs plaatfe gekomen is. Waar

tegen andere inbrengen , dat gelijk de Kruis-[traf by de Hebreen in geen

gebruik was ь fy ook geen woord en hebben, waar mede fy ’t felve eigent

Jijk konnen noemen. Anderfmds hebben de Schrijvers en d’oude Digters het

Kruis, een OngМишу): Воот , ofHout, ofPaal genoemd: ook wel een 5ma

delgi/ae Stamme, (ж. Hoedanige benamingê alleen voortgekomen zijn, uit het

Oordeel en de Bevattinge des gemeenen Volks , aan wien defe flrafl‘e te gelijk

fchrikkelijk , en gantfch veragtelijktoefcheen. Invoegen fommige Geleerde

Dit на: а: Mannen niet qualijk oordeelen 5 datmen uit de benaamingen , welkmen by de

Ьсшдтш- Oude van het Kruis vind , niet geheel net de gedaante van ’t felve opmaaken

глазея- kan ‘‚ nadienmen alles feer verfchillig kan opnemen. Selfs ook niet uit de

"is: _for Schrijvers van het Nieuwe Teílament, als die het felve alleen met een woord

25255355; noemen , dat flegts een Staak ofPaal beduid. Waar van daan het dan alswe

«mm (сдави, Ьу eenige Digters, een Schandeljke Staak,een Rampzalzg en Ongeluk

w°“l°"‘ ЮЗ Hout _‚ effe. genoemd word: fiende daar in veel meerop het regt-ftaan van

het Hout, en de veragtelijke Straf, als op de Forme of Maakfel van het Hout

felve, om dat derfelver geflalte doe feer gemeen en aan alleman bekend was.

Soo dat dit lang een Stofi‘e is geweeí’c , waarin de Taalkundigers niet wei

nig overhoop gelegen hebben. Gelijk felfs de Geleerde Salmafius ook dapper

ттгъо- gehekeld is geworden 5 om dat hy STAURos niet voor vafi ingeí’teken Paalen

ver de naam of Paliíladen , maar voor Staaken wil nemen , die na ’t boven—end door twee

"n "К‘ш‘ of meer afgeknotte Takken , de gedaante van eenY hebben 3 anders FUR

CA dat is , Var/ze of Сит! genoemd: hoedanigen gedaante men meend dat

allengskens tot het Kruis in de geflalte van de LetterT fou overgebragt zijn ;

waar van wy terllond fullen fpreken. Gelijkwc ook foo dadelijk uit Lipíius en

andere willen aanmerken , dat fommige dit verbeteren; en paffen de gefeide

benaming op een foort van fcherpe Pin-fiaaken, aan welk de menfchen als aan

een Spit geregen wierden. En dat fomtijds enkel , fomtijds in twee of drie

Spitfen ofPennen , van hoedanigen Straf-tuig men leeft by Plutarchus, in het

Leven van Artaxerxes. Doch de af- beelding word tweefinds geilen in ’t vol

gende Print—Tafereel, beide met A. geteekend, daar u dan ook op den Kruis

Berg ontrent I. de bloote Staaken vertoond worden. Voorwaar het heeft aan

Всаепипд fommige bedenkelijk gefchenen 5 waarom doch de Heilige Schrijvers wel de

Лат“ ¿C Stoffe van ’t Kruis , en niet deíTelfs Gedaante ofFatfoen aangewefen hebben г

„inrjl'cvfrs doch het kan onfes agtens wefen , dat fulks fijn reden heeft : Want ofymand

ZÊ‘Ë‘W‘ t mogelijk ook dit van weinig belang agte , dat wy deugdelijk willen datjefus

wîl m Kruis van Hout zy geweell: 3 foo heeft nochtans den Apofiel daar in een ver

S_wf‘ тааг borgentheid ontdekt , die de fulke van {innen kan doen veranderen з namelijk

Ê‘ägfm wanneer den felven bewi'flz; Dat jefus Chrillus ons van den Vloek verlofl:

hetKrgis heeft , Doen h)’ aan het out hing : door dien defe foort van Dood , door de

bdchmvm Wet Vervloekt was , vergelijkt Deut— 2 1: 23. met Galaten 3: 13. Doch aan

gaande het Fatfoen van dit Hout ofKruis ? uit hoe veel {lukken dat het faa

men-gevoegd was? en hoe die tot den anderen en tot de aanhegting opge—

regt waaren? dat gaan de Heilige Schrijvers met flilfwijgen als niet nood—

faakelijk voorby. En fchoonfe fulks al hebben konnen naar—laaten , om dat

het Kruis in die tijden genoeg bekend was , gelijk wy heden wel verflaan wat

een Galg , of een Rat is; foo en foudenfe fulks nochtans niet oorbaar geagt

hebben , agter te houden , by-aldien yts in het felve tot een Godsdienfl‘ig Ge—

heug - Tecken voor de Kerke , waare gelegen geweeít. Soo dat Jan d’E

fpagne hier over wel in agt- genomen heeft; dat offchoon wy al de waare

ве—
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gedaante van Jefus Kruis hadden ; en bewefen wierd, dat het een voor- Kruimm'

werp van Aanbidding en Godsdienílig Eerbewijs moefte zijn , als de RoOms‘

gefinde willen 3~ dat fulks dan ook maar alleen aan het Honte Kruis fou mgm

toebehooren: Wont fegd hy, уфи en 125 niet Свищ/2 aaneen Steenen of HLX??

Gouden of Sil’veren Kruis ,‘ en nochtans maaktr’nen het fil’ue m‘tallerhande ¿Cigarre

ßwfe ; is dit niet het Kruiflè стул oerwlfehen, onderтуп ‘van het km—

fel’ue te vertaonen ? En dit en fal ons geen wonder doen , wanneermen aan

merkt, dat het Eeren van het Kruis eerl’t ingekomen is , nadatdie ítraffe

lang buiten gebruik geraakt was ; waardoormen dan heel ligt tot valfche ver

beeldingen is Akonnen geraaken ; dewijl yder Konílenaar ’t felve na fijne .

bevattinge voortbragt. Want nadien het openbaar is , dat de Schilders on-`

trent de meel’te dingen der Oudheid gedwaald hebben, waar van men felfs’

de Ceremonien in de Heilige Boeken net genoeg a’fgefchetll vind ;_ wat Kruiflen

falmen van de Kruis-beelden gelooven , die mogelijk drie en vierhonderd , zijncerfl:

ofmeerjaaren , na derfelver wegdoening _, fonder Voorbeeld ofnet Affchrift
voor den dag gekomen zijn? Gelijkwe hier agter—aan met eenige franje be- дспспгс u

denkelijkheden over d’opkomfl; en doorbreken der Kruis-beelden,d’onl‘eker— ЕЖЕ“

heid daar van,verhoopen aan-te—wij fen. En datwe niet fonder reden eenige ver- “geul”;

beeldfels verdagt houden , fullen ons die gene ligtelijk toellaan , die aanmer— www»

ken 3 dat felfs dien Geleerden Schildermeeíter P. P. Rubens ‚jefuslaatlte Pa- мина;

fcha vertoond heeft 3 дааг een Hond de Beenderen onder de Tafel knabbeld : Y2!) Ruhm

daar de Wet immers verboden heeft , geen Been daar aan te breken. Hier toe щита"

te feggen, dat fulks de Monltering kan paffeeremom dat hy fal gedagt hebben, chuslîîîü=

dat de Wet niet tot de‘Beelten behoord ;fulks waare alte onbetamelijk van de мы“

goede agting des Mans afgeweken. Gelijk het hem ook niet en verfchoond ‚

dat hy geloofd heeft , datjefus een dag vroeger als dejoden , fijn Pafcha ge

geten heeft: want _jefus heeft alfinds de Joodfche Ceremonien _onderhou

den, om dat hy door de Befnijdenis onder de Wet Rond, en by gevolg

een Schuldenaar der Wet geworden was. Doch dit alles loopt buiten de

rigtdraad onfe`r voorgenomen Hof. ‚ En alhoewel het Kruis eigentlijk was

het Hout, en het Kruîflîgen aan het Hout gefchiede; foo heeftmen noch‘ Kmimgm

tans van wegen eenige gelijkheid , alle andere Ophanging, ofAanhegting van is Шт h“

des menfchen Lichaam aan eenig ander StrafofPijning-tuig , dikmaals met

den felven naam genoemd; alwaar ’t ook dat fulks aan een Berg of Rot— штат

{leen gefchiede. Gelijk Paulus Emylius verhaald van feker jongeling,die

aan de Wand Gekruií’t, dat is met Nagelen door handen en voeten vaít— mer: ’

geklonken wierd: waar van men by Riccius de af-beelding vmd. Aldus is

dan ook eindelijk den naam des KRUIS, dat is van het Straf-tuig, overge—

gaan tot het lijden van de Lijf‘l’traflfe felve aan fulken Kruis. Onder welke

CRUCI SUFFIGERIE ‚en IN CRUCE SUFFIGERE , Sec. dat is,Aan’t Kruis

тут of Aan/segun ‚ Ьу де Latijnfche Schrijvers feer gemeen is: alhoe—

wel men ook met een minder gewoone maniere alleen gefeid vind , _Hegten ,

fonder daar by te fetten waaraan de Aanhegting gepleegd wierd. Ook heb—

ben ’t fommige ,By-hegen genoemd: en wel voornamelijk ift met fijn eigen

woord , Krug/'igen , en Krups-begun geheeten. Waar van dan ook verder die

gene die aan ’t Kruis hing , ofhet felve verdiend had ‚ een Kruis-draag” of

Kruis—boef is genoemd geworden: even gelijk by fommige’ymand van we

gen de llaagen en Geefl‘elingen, ofook wel van de Galg die hy verdiend heeft,

en daar toe ‘in den Stok ofBoejen zit , een Slageúalg , Gecflelbalg , Sta/zbalg ,

Саде-годе! en Galgen-oas _‚ Ó‘c. geheeten word. 1n welken zin b‘eilus ook de

zuure en wrange Wijn ‚Kruis—W genoemd heeft. By de Grieken vindmen

by-na twee verfcheide naamen van het Kruis; namelijk STAUnos , een

X х х х Наше



714. Vooa-Baaemsans тог он Втвньзснн WYsHEm. V. Boek.

о а Haute Paal _, en SKoLoPs , een Spits-paal. Doch de ecrite is vry gemee.

‚chfid‘äg, ner 5 alhoewelfe eigentlijk niet anders dan een enkele opgeregte Paal be

Kruisen teekend. Gelijk mede de Latijnen ’t felvc PALUs of VALLUs , dat is een

SP“"P‘lm' Sterke Staak of Stĳve Stĳl noemen. Welk woord gemaakt is van wegen

datfe in de Logt {taan , of in de Breedte. Doch egter foo , dat beide na—

men , van wegen dat STAUROI de voornaame llaande {lukken der Kruif‘

fen waarcn, namaals tot de geheele Kruiffen betrokken zijn. En alhoewel

Lucianus het woord STAUROS van de Letter THAU , dat is T. die de

DC Lm" Figuur van een Kruis voorl’teld , alleen Spots-wijle komd afte leiden-,foo

laat hy onder-en-tuffchen niet na , daar door yets van deeige gedaante des

шато; Kruis заплат/Щеп. Gelijk hy ook fegd , dat de menfchen klaagden over de

Letter ‘Ihau ; van wegen dat de Tyrannen de KruiíTen van die gefialte maak

ten, om de menfchen daar aan te hangen. De laatl‘te Letter der Egipte.

naren, vertoond een Kruis; en word in haare Taal Salebdi genoemd; bui—

ten twijfl’el om dat Saleb‚ by haar een Kruis beteekend. Gelijk mede de

Coptifche Letter Dei of Di, dat is T. de Figuur van een waar Straf—kruis

heeft д namelijk waar aan boven де Dwars-fireep een Hoofdjen uitíteekt.

Maar gelijk SKoLoPs eigentlijk een Spits-paal , of een Staak die na het

Boven— end gefcherpt is, beteekend; alfoo werd het Kruis gemeenelijk

1K1’i’0N genoemd , dat is , Een Verboog/èl ‘van Hout ofPlanken. Gelijk de

Grieken ook twee Werk-woorden hebben , waar mede fy de Kruilliging felfs

beteekenden 5 namelijk ANAsTAиконы , Na Opwaards ofna boven Kneif

'Befict Лёт ,' en daar na ANASKLOPIZEIN , * Aan de Paaljfeeken en Opregten.

ÎCVÎCËIË Hoedanigen bewoording шеей bequaam is , om de Üpheffi‘ng en Лап/1621174;

il ons т de Hoogte te beteekenen : en dat even foo als by veele {оп konnen gefeid en

P‘lî‘äï‘îk' verfiaan worden , door Krmflgen en Spiefen. Gelijk by de Grieken noch twee

Ём.дс- andere Werkavoorden hier ontrent feet gemeen gebruikt worden; name

кста- lijk PROSELOUN , Лифу/шт, Aannagelen ‚' en KREMAN , Hangen ,' en

Hero?- ook ANAKREMAN , Ophangen -‘ waar van het eeríle eigentlijk de Aan-na

kwam“ geling aan het Hout 5 en het tweede de Ophanging aan het felve betee..

kend; waar van SUSPENDERE , ophangen by de Latijnen tot het Kruis

njgmdc betrokken word. Uit defe tweederlei benaaming der Paalen , fchij'ndmen

dan van ouds tweederlei geflagte van Kruiflen gefield te hebben; name

dmlhikge- lijk enkele of eenvoudige д en dan dobbele of faamen-gevoegde. De ecrite

"ш" ' поетд Lipfius foodanig, wanneer de Aanhegting of lnhegting , gefchie.

Tweederlei de aan een enkel Hout: waar van men mogelijk de maniere in ons Print

ЁЁЁЁЁ‘ШЁ Tafereel ontrent Y. en A. liet. Van welke eeríte en plompe maniere , defelve

Ноцг. Man meend , darmen naderhand tot een andere welvoegíaamerfoorte, door

het Dwars-hout gekomen is 5 die wy terí’tond verklaaren fullen. Doch de

eerfte foort is daar in ook noch tweederlei geweelì; dat de eene diende,

gelijkwe terfiond vermaanden , tot de Лап/куще ,‘ d’ander tot de Inbeg—

— ляд ofSpit/inge. \Vordende de menfehen fomtijds aan een Boom ofPaal‘íhjl

309mm gebonden of met Nagelen Aangehegt. Ja men twijffeld niet, ofde Boom

джем itammen zijn eerfielijk en gemeenlijk hier toe gebruikt geworden ; voor

Kwiffsn namentlijk wanneer daar een groot getal menfchen moeiten Gekruií'r wor

g‘b‘mk“ den. Waar toe ly dan ook te mets de boven Takken wierden afgeknot;

en fomtijks ook wel haar Takken en Blaaderen behielden ‚ om de menfchen

met de Armen daar aan valt te binden ; gelijk foo Paphnutius onder Dio.

cletiaan , aan een Palm-boom opgehangen , en met de Voeten tegen des

felfs Stamme aangenageld is. Hoedanigen behandeling aan een eenvoudige

Paal ‚ alle het lelve geweefi is, diemen voor de Aanhegting aan een en;

kele Kruis-paal te agten heeft. De andere wijfe die wy tot noch toe Spie..

Jing
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fing of Inhegting genoemd hebben , was foodanig , dat een menfch moe

der—naakt aan een gefcherpte Paal, als aan een Spit midden door fijn Li—

chaam heen geí’tooken wierd ; hoedanig wy anders Inpaaling fouden noemen.

Waar van men meend dat ons Seneca een nette fchets geeft , wanneer hy‘feid ;

беден/ее aan de Ge’uan/eemfle , en de Kruiflen , en де menfehen door het mid—

den jòoa'anzg daar aan gefleken _, dat de Paalфи: door де mond te ‘voor

fehj/n komt. En dit moetmen eigentlijk voor ‚SKoLoi’srs en SKOLOPI

ZE 1 N nemen daar boven van gerept , en in ons Print—Tafereel ontrent A. aan

gewefen is. En gelijk de menfchen aan defe foort van Spits-houten foodanig

van onderen na boven toe door geilooken wierden; alfoo is fulks niet al

leen by de Grieken ANASKOLOPISTHENAI , Aan een Paal/leken en Op

идеи; maar ook ANASKINDYLEUESTHAI , Van malkanderfeheuren, en

z‘n/lukken klie‘ven genoemd. ’t Gene dan ook wel gefchiede door twee of

drie Spitfen , gelijk in ons Print-Tafereel der Kruis-[trafen , ontrent A. A,

verbeeld is. Op hoedanigen wijfe Thucidides verhaald , dat Inarus Gekruilt

is: namelijk dien , van Welke Ctefias getuigd, dat Amytis de Dochter van

Xerxes ‚ Megabyfus Vrouwe, aan drie Kruiífen heeft laten Kruiílìgen,‘ ’t geen

alleen van duldanigen Drie-{pits , en niet van een ander gewoonlijk Kruis moet

verí’taan worden. Doch hier van verfchild feer veel het faam-gefette of

Vergaarde Kruis" ,‘ namelijk dat uit een dobbel Hout en met de hand gemaakt

word. Hoedanige men voor het volmaakteofwaaragtige Kruis diend te ne—

men; aan welke niet enkelijk het Lichaam aan gehangen; maar ook de Armen

aan uitgefirekt wierden; en daar van daan eenige meenen , datmen het felve

meer dan eens, PATIBULUM , dat is volgens Lipfius , Het Орше ofBreede

Krmà‘ genoemd vind ; datwe terílond naarder ondertaílen moeten. Gelijkwe

dan ook defe Kruiffen in drie foorten onderfcheiden vinden: want daar is

een Kruis geweeít na de gedaante van een X. darmen noemd; dllz‘dden

doorgefizeden. Siet het Model op den Kruis-Berg ontrent 2. en d’Aanhegtin

ontrent B. C. En daar is een Saamen-gejèt _, en een [идет/Мёд Krat}! .‘ waar

van ons Print-Tafereel , het maakfel ontrent de Merk- getallen 3. 4.. 5.

6. бес. en de Aanhegting verfcheidentlijk na де regter hand vertoond. Het

midden doorgefneden Kruis is , dat uit twee regte Houten van gelijke groot;

te over dwars aan malkanderen gevoegd word; by de Romeinen DECUS

SARE , dat is volgens Hieronymus en Ifidorus , Door het midden klieven ,’ na—

melĳk als wanneer twee щит tefizamen komen in dege/ialte van de Letter X.

’t gene het Beeld des Kruijf“ is. Hoedanigen foort men noch heden een

St. LAndries—kruis in de wandeling noemd; om darmen door een oud Erf.

gerugt, en ’t fien der Schilder-beelden , geloofd ‚dat den Apol’tel Andreas,

aan l‘ulken Kruis gemarteld is. Het Saum -gefette Kruis , houdmen hier

door noch van de twee andere onderfcheiden; wanneer aan een Opgeregt

Hout, een ander veel korter fiuk Houts , even boven aan het Hoofd of

~Opper-end gefet word , fonder dat’er yts van het groote fiaande [hik , bo

ven uit  fieekt. Welke Form t’eenemaal met de Romeinfche T. en met veel

Oude Af-beeldfels en Schilderien over-eemfiemd ; in ons Print-Tafereel met

het getal 6. en met D. geteekend. Gelijk mede de Wandel-Stokken , wel

ke hedendaags noch gebruikt worden , om fwakke en lamme menfchen in het

gaan de Oxielcn en Armen te onderíleunen , niet alleen na de fweem van de—

v1e KruiíTen gemaakt zijn ,~ maar ook felfs in onfe Taal KRUKKEN , van Cних,

een Kruis genoemd worden. In welke oorfpronkelijke benaaming mogelijk

ook op de onderfleuning en het dragen van den menfch , gehen is geworden.

En om dat de Tyrannen de Kruilìen in navolging van de Letter T. maak.

ten, die de gedaante van een Kruk verbeeld; daarom fegd feker Spotter,

‘ X х x х 2 dat

Watci‘

genrlijk

Spitiing of

lupaalmg is

Het Saam~

galette of

Vergaardc

Kruis ver

ищи veel

van het

Spits- hout.

Drie foor

ten van

waare of

volkomc

Kmiffcn.

Wat het

doorgel‘ne‘

den Кий: is.

Tweemaal

V. is X. dat

ÍS T/nen.

Si" d‘afî

bedding

В. С. ‚

Wat en

hoc he: ’

Saamgef‘ct

tc Kruis

was.
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dat de menfchen daar over klaagden en gemelijk waaren. By de Egiptena

ren was de Letter T. eertijds een Zinnebeeld van het toekomende Leven 5

en men Iietfe op de Egiptifche Naalden dikmaal in de hand van Ofiris en

Ifis en andere geagte Afgodifche Beelden uitgehouwen; alhoewel met een

ring of hand-haafs‘gewiji‘e Gefpe: gelijk by Kircherus , Cafahus , Pigno

rius en andere vertoond werd. Ook hebben lommige de af-beeldinge vanJe—

fus Kruis in de Oude Hebreeuwfche ofeigentlijk Samaritaanfche Letter Thau

 of T. gefogt , die defelve in de gedaante van een )E Kruis fchreven 5 alhoe

Ешь. 9: 4.

‘ Vall‘che

tocpafling

vanEzcc .

9:4.opde

Letter

Тнш.

Dat Iel‘us

aan een

Ingchegr

Kruis ge

hangen is.

wel eenige de hedendaagfe п Thau verkiefen , die meer na een Galg-gafi'el of

juk fweemd. En meenen d’eerite haar gevoelen daar uit gefiand te doen ; dat

Godt daarom by den Propheet Ezechiel belafi, de Vrome met de Letter Т/аш

te teekenen , en de andere te Dooden; namelijk door de Verwoeí’ringe der

Chaldeen , uit welke Godt een overblijffel wilde i‘paaren ‚feggende; Gaat

door de Stadt , en teekend een Tee/zen op de Voorhoofden _‚ Ó‘c. Alwaar fommige

vertaalen ; Ïeekend de Letter Thau op de Voorhoofden. ’t Geen andere Ge

leerde Mannen voor een gantfch ydele toepaflinge houden: want of wel

defe Letter eertijds by de Hebreen niet foodanig was als de hedendaagfe

П Thau. Maar alswe feiden , uit twee Beenen Kruis-lings over malkander ge

haald , gelij kwe vooren genoeg in onfe Oude Alphebêten en Sikelen der He—

breen geilen hebben; foo en beteekend het Grond-woord THAU by Eze

chiel niet de Letter T. maar een Teeken daar de Voorhoofden mede moe

í’ren geteekend worden. Waarom defe uitleg alleen voor een flinkfe vertaa

ling van Aquila gehouden word , die dit voor de eigentlijke Letter Thau ge—

field heeft , en van fommige onvoorfigtig nagevolgd 1s. En waarlijk gelijkt de

Griekfe en. Romeinfche Letter T. meer na de gedaante van het Saum-galette

Kruis , als de Samaritaanfche ‚ dewijl daar niets boven uitfleekt. Eindelijk

noemen de Schrijvers dit een IngevoegdKruiû‘ i wanneeraan een Opgeregt

Hout een ander korter Hout, over-dwers of regt kruiíl‘eling , na het bo

ven-gedeelte foodanig ingevoegd is ‚ dat het fiaande {tuk daar van door—

frieden word. Invoegen daar door altijd een Hoofd of Uitfiek boven het

Dwers-Pruk gefien werd ; gelijk hier op de Kruis-Berg door de Modellen 3. 4.

5. 7. aangewefen word. Hoedanigen Uitítek wy terl’rond gefien hebben ‚‚

dat aan het Saam-gq/ètte Krul/'5 (6) niet en was. Gelijk mede de Hoeken of ’

Binden van dit Kruis , Vierein getal zijn , aan d’andere alleen Drie. En defe

moetmen houden voor die Kruifl‘en , van welkejuflinus Martyr fegd 5 datfc

met een Hoorn boven uitfieken , en niet breed behoeven befchreven te wor

den ; nadien ons de Schilderien en fommige oude Schriften , defelve , benef

fens onfe geheele Print—verbeelding , genoeg voor oogen fiellen. Alleen

heeftmen uit feer veel waarfchijnelijke blijken te gelooven , dat onfen Sa—

ligmaaker Jefus aan een uit de laatfle foort ; namelijk die ingevoegd en met

Vier-einden waaren, Opgehangen is; en dat, alsfommige Godtvrugtelijk

willen aangemerkt hebben , niet fonder verborgentheid: want het Kruis na

Vier Oorc en uit-geí’trekt _‚ kanmen nemen tot een aanduidinge van dat Iefus

ten befien van de geheele Weereld daar aangehangen heeft. En dit foumen

konnen toelaaten. Doch dat Auguí’tinus en Gregorius Nyífenus defe Vier

Hoeken , tot de Breedte , Lengde , Diepte en Hoogte willen betrekken ; daar

 

‘den Apoítel, Ephefen 3: 18. van {preekt 5 handelende van het hoogdra

vend en on-doorgrondelijk {шк дег Verloflinge ; fulks dunkt ons van het

fpoor der deftige verklaaringen af-te-wijken. Gelijkwe mede van defelve

_ waarde houden , wanneer eenige met Geifieranus willen, datjefus aan een

. Galg-kruis van Drie Houten , in maniere van de Chaldeefche n Ï/aau (die

een Deur fchijnd te verbeelden) gehangen heeft ,~ om niet alleen dePoiten

en



мь: m‘: AAL-OUDE Ккшз-Зтмггв VOLGENS DE ROMEINSCHE stE. 717

 

’ en Boven—dorpel te vertoonen , welke in Egipten met het Bloed des Paafch

lams bellreken wierden 3 maar ook op dat daar door de Deure van des Hemels

opening aangeduid wierd : gelij kwe op ’t einde van dit Hoofdfiuk , volgens

een fraaje vertalinge, breeder fullen aanhalen. Doch hoedanig fommige Kerk

Vaders den Ram die Abraham in de Struiken Opgehangen verfcheen; als me

de het Villen, Ophangen en Braaden des Paafeh—lams na derjoden wijfe, voor

fchaduwagtige afbeeldingen vanjefus Hangen aan het Kruis, willen opgeno

men hebben; fulks fal ons in ’t volgende Hoofdfiuk , wat voegfaamer dan hier

in de hand vallen. Men kan voorts ook een kleen na—beeldfel van het re t In- Nïblïld.

gevoegd Kruis fien in onfe Schrijf-letter t. wanneer wy letten hoedanig bo- ш

ven de Dwars-fireep een kleen hoofdeken uitl’teekt. En waarlijkalsmen de Isch'iìf'

gedaante van fulke Kruifl‘en aanmerkt , defelve fchijnd ons t’eenemaal de met t"

Lijfs-gefialte van een menfch af-te-fchetfen ; ten minllen over-een te ko

men , met de wijfe van derfelver Aanhegting. Gelijkmenligtelijkontwaar

word , wanneer ymand regt opitaande, den Stijl, en de Armen wederzijds

uitgefirekt , het Dwars—hout verbeeld ; boven welke dan het Hoofd als een

gedeelte van ’t fiaande fiuk, boven het dwerffe Kruis-hout uit—ficekt. Soo

dat het fehijnd als ofhet maakfel der menfchen , de eerfie aanleg tot de Vorm

van het Kruis verfchaft heeft. Waar van daan het dan feer ligt voortge—

rold is, datmen het Kruis onder verfcheide bevattingen, by de Oud-va

ders aangemerkt en vergeleken vind: als namelijk onder de gedaante van een

fwemmend menfch : V an een die met uitgefirekte Armen bid : Als mede van

een vliegende Vogel 5 van een Roei-fchip ;een VVandel-kruk 5 een Raa—fpriet

en diergelijke. Gelijk dan ook te Carthago onderlden Tyran Hunnericus ,

de Raa-í‘prieten op de Schepen ‚ noch tot Kruifien der Martelaaren geworden

zijn : als Riccius in fijn Kruis-verbeeldingen aanteekend. En alhoewel Sigo

nius, Lipfius en Baronius meenen, dat het Kruis byna onder alle Volken aan

genomen is geworden; en dat de Oolterfche wel de eerfie en oudl’te fchij

nen , (onder welk {у mede willen, dat het felve ook van de Syriers,vol.

gens het Boek Efiher, en van de Joden dikwils gebruikt is 5) foo fchĳnen

ty daar in nochtans te milTen: naardien de Joden maar vierderlei Dood- км“,

{trafi‘en hadden 5 namelijk het Steenigen , het \Vorgen , het Branden , en тегьу де

het Dooden met den Swaarde: gelijk uit haaren ’l’almud bewefen word ,

en hier vooren ook ruim genoeg getoond is. En feker foo het Kruiflìgen

onder haar gebruikelijk waare geweeft , wie kan denken dat alle dejood—

í‘che Meefiers daar van fouden fwijgen , ter plaatfe daarfe met opfet van haare

Wettelijke Dood-flraffen handelen. ja fy en fwijgen niet alleen daar van; maar

op dat niemand fou meenen, datfe fulks door {lordigheid ofmet voordagt ver—

geten hadden , foo feggenfer wel uitdrukkelijk by ; dat het de gewoonte nooit Joden ng—

geweeft en is in lfrael , ymand de handen met Nagelen te Doorbooren : het d ш

2у dan datfe Geworgd ofte Gel’teenigd waren. En alhoewel [y dit ner-> man de

gens anders om daar neffens fchijnen te plakken , als om het geloofvan de Sägfůgord

Euangelifche Hil’rorie af-te-troonen; foo beveiligen {y nochtans dit daar geworden

door, datmen de voorlegging van den 22. РЫщ; Sy hebben Handen “

en mĳne Voeten Помещает, op niemand dan op jefus, die onder haar Darß hier

Gekruil’t is ‚ te pafl‘en heeft. Want alsmen aanmerkt wat’er in Iefus Kruif- doorberoo—

fing moer gefchied is , aangaande fijn bel‘potting en ’t verdeelen fijner klee— :fingen

deren, 8сс. foo fietmen wel dat fulks geheel niet op David , maar alleen ‚nam, op'

op Jefus pall д waar toe de Euangelifien dan ook die woorden met groot {2515 PMR“

nut by-brengen. Sulks dat der Joden feggen , geheel geen afbreuk aan het n'

-Euangeliurn `en doet; dewijl daar in immers niet gefeid en word , dat de

Joden de Kruillìging van jefus felfs, en volgens haare gewoone Straf-wijfe

Xxxx 3 ge
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gedaan hebben 3 maar datfe gewild hebben ‚ dat fulks door den Roomfchen

Stadthouder Pontius Pilatus foude uitgevoerd worden: vergelijkt de gant

fche handeling in de Euangelifche Hifiorie , met Paulus getuigenis , Aélor.

13: 28. Ook is het Kruis den Hebreen foo onbekend geweeít , dat’er in haa

re ganrfche Taal , noch in het geheele Oude Tefiament , niet een bewijs noch

woord gevonden word, waar mede Ту het felve eigentlijk hebben konnen

noemen 5 alhoewel het Iul’tus Lipfius fchijnd gemeend te hebben. En fchoon

ymand het Hangen aan een Hout, hier toe fou meenen betrekkelijk te zijn;

die diende te weten , dat hy fulks geheel ongelukkig tot het Kruis fou doen;

09‘!“— nademaal het Hangen aan een Hout onder dejoden , feer veel verfcheelde

Jän van de Kruis-hegting der Romeinen: want onder de joden, alswe gefien

Joden hebben ‚ wierden de menfchen eeríl gedood , en dan aan een Hout Opgehan-A

ЁЁ'ЁЩЁ" gen tot aan den Avond 3 en dat voornamelijk alleen de Gefleenigde : ор dat’et

6ng ¿Ff yder bleek , dat hy de Dood-[traf waarlijk doorílaan hadde. Invoegen het

Mmmm' Ophangen wel een Smaad en Vloek‘gevolg der flrafl‘e , maar eigentlijk geen

Straffe felfs was: doch foo en was het met het Romeinfche Kruis niet , daar

de Misdadigers tot ílrafi’e Levendig aangehangenwierden , en daar aan moe

Misflîg van Респ fierven. Soo dat Lípfius en Baronius geheel het fpoor zijn mis geloopen ,

Igípfi‘ïsm wanneer fy in weerwil van alle de GeleerdeJoden , uit Philo willen bewijfen ;

„om“ dat Mofes ook de flraffe van het Kruis, aan de Doodflagers geboden heeft.

Daar doch die Meeílers eenpaarlíjk valt-houden, dat die foort van mis

daad onder hen alleen met het Swaard plagte geilraft te worden. Waarin

ons de plaatfe, Genefis 9: 6. met Matth. 26: 52. en Apoc. 13: 10. krag-`

Deurcr. telijk onderfieund. En nadien de Wet een Vloek fpreekt over den Op.

1mi- gehangenen; foo was die Ophanging harder enfmaadelijker dan de Dood

i‘elve , die hier door merkelijk verfwaard wierd. Voorts wil Lipfius , dat

Bywìcn het Kruis ook by de Egiptenaaren en‘Perfiaanen in gebruik geweel’c is,

gigs“ doch by de Afrikaners wel het шеей; en dat niet alleen tot firaf der ge

Lipîiusal. ringe, maar felfs ook aan doorlugtigePerfoonaadien. Ook heeft den Raad

‘i van Carthago , de Krijgs-Overílen die hun te laf-hartig in den Oorlog ge—

гид ij queten hadden, met het Kruis geilraft. En foo bewijll hy ook, dat het

de Grieken gebruikt hebben: als ook dat defe Lijf-firaffeer oud by de R0—

meinen is; dewijl uit Livius blijkt, datfe de ecrite Koningen al gehad heb

ben. Maar alhoewel de Kruis—firaf van ouds by veele ter hand genomen is 5

nochtans is defelve na de Romeinfehe wijfe , шеей geoefi‘end regens gerin

ge menfchen ‚ Slaaven en overgeve Booswigten , en felden tegens andere van

eenig aanfien. Gelijk het ook als de eige Lijfs-llrafder Dienflknegten en Slaa—

ven gehouden wierd 5 aan wien dan het flegte Volk gehouden wierd alder—

naait te komen. _la fy was den Slaaven foo feer eigen, datmen door het woord

‚(тет Knegt/è of Dien/îbaare ng‘f-jiraf, gehouden was alleen die van het Krim

5W@ “mf te verilaan. Dus wierd (y na veeler meeninge , aan geen Vry-gebooren , of

genoemd' Burger-menfch gepleegd; ten waare datfe hem eerfl door Geeífelingen brag

ten in {laat van een veragtcn Slaaf5 mogelijk gelijkmen by ons ymand fegd

хищные te Отрастит, ёж. ’t Geen dan veel ligtook de redenis, dat fulke ver—

wierd niet Oordeelde tot het Kruis , eerft Gegeefl‘eld wierden: gelijk fulks aan jefus ook

ffvlîsfëëfs gefchied was. Egter en wierd dele firafl’e niet geoefl‘end, om een geringe

ЬОошсЁе- of dagelijkfe overtredinge; maar alleen om een gewigtige en hooggaande

ËZÈ‘ÊÏËÄË" misdaad. Want gelijk het Kruis de uiteríte of geilrengl’ce firafl‘e was, al

door Geef. foo шеей fy ook de uiterfie oorfaak hebben. Тог hoe hooggaande Straf

rîiïigllt’ loon , het de Slaaven nochtans , behalven Moord , Oproer en btraatfchendeî

lĳmen. rie , al heel ligt verkerven konden; als namelijk wanneerfy haare Heeren ver

klikten , of felfs Aanklaagers van hun Meellers voor de Geregten waaren.

Als
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Als mede alderhande heimelijke en ontrouwe aanflagen , tegen het welva— Om wat

ren van haare Heeren. Ook wanneer (y weg-liepen; infonderheid wanneer ĲËË‘ÍVÎI‘)

fy fulks gedaan hebbende, eerit naar een langen tijd gekregen wierden; ofte aan 'г Kruis

datfe fulks ook meer dan eens gepleegd hadden , Sie. Hoedanige misdoenin— $1;de
gen fommige {trenge Heeren gewoon waaren met het Kruis te itratfen 5 hoe— i en'

wel eenige uit fagtmoediger imborlt , de firafi‘en verfagt hebben. En gelijk

fommige gevoelen , datmen aan de Vry-geboorne het Kruis felden gebruikte 5

foo heeftie Laetantius nogtans geheel—en-al van defe itraife foeken vry tc plei

ten : ’t Geen hem fommige uit Lipfius hebben gefogt te ontleggen 5 feggende 3

dat alhoewel het Kruis geen Burger en рай, en fy ook niet en geloov en , dat Нос m

_ het ooit tegen defelve gebruikt is; foo ilTet nochtans genoeg gefchied buiten °°k ас

. .. . ‚ _ Kru’s‘llraf

de Wetten , en door wreedheid. Ook en zijn de geringe Vrye-liiiden , dat is aan ik Угу

het gemeene Volkje van de Provincien , daar niet van bevrijd geweeit : maar чаша?

konden wegens verfcheide quade Feiten , Iig fchuldig aan de Kruis-flrafma- g ’

ken; namelijk door Oproer, Straatfchenderie, Moord en lillige Vervalfching.

Als mede door Diefte, hoewel„на niet te Костел. Waarom het aan fommi

‚ ge bedenkelijk fchijnd , of niet die Koningen, na welkers gewoone ma

niere van Regt—doen, nu nog de Huis-brekende Dieven, tot de (ialg verwel‘cn

worden , van Franfche en Uuitfche af-komft zijn geweeit. Gelijk veele ook

niet eens in twijflF‘el trekken , ofmen heeft [ig eertijds door noch andere misda

den , defe wreede [trafkonnen op den hals haalen. En gelijkwe in de Kruis—rol

van jefus fullen fien , dat’er te felver tijd twee Moordenaars Gekruifl zijn ge

worden ; а1Гоо werd ons fulks als een feer gewoone [trafvan die misdaad, van

Seneca beveiligd , wanneer hy in een fijner Brieven fegd 3 Heeftymand ÍWoor

deri'e bedrevemheqft bj’er niet door 'verdiend dat h) Орде/мидии word? Dat is

Gekruifi werd : nadienmen fulken foort van Hangen doorgaans verflaan moet

by de Romeinfche Schrijvers , die voor de tijden van Confiantijn gefchreven

hebben. Waar van daan dan defe klare woorden by Petronius voorkomen,als

hy fegd 3 Wanneer den Land—befiìrger be‘vaolen heefl ‚ dat de шедшим:

v_[ìmden Gekruifl worden óf. Invoegen dat het Kruis van ouds met Orden en

volgens een Ueregt-plegende Straf—oefl‘enínge , tegen—s veelerleifoorten van

hooggaande Feiten gebruikt is. Alhoewel het de Koningen fomtijds vry rui- De Kruis—

mer genomen hebben, en dikmaal alleen uit een vuile Wreed-aardigheid en maffe?

Bloed-gierige Dertelmoedigheid, ’t felve tegens hare Vyanden, ofwederfpan- ¿Sc-„_

nige Verwonnelingen hebben gebruikt; doende te mets op eenen tijd, veele te ä" “Т де

gelijk op verfeheide wij fen aan KruiíTen flaan. Gelijk onderandere verhaald „smĳt

word , dat Alexander de Groot fulks aan twee duifend Tyriers dede. En hoe Wĳd“

Alexander Jannxus de_loodfe Hoogepriefiers , 800 van fijn voorname Bond „(юфть

genooten binnen Jerufalem , als in een vermaakelijk Schouwfpel liet Kruiflì— den van

gen ¿dat hebbenwe hier vooren genoegfaam in een Print—Tafereel geilen. Ook

heeft Qiinrilianus Varus , uit die felfde Land-aard _, ontrent 2000,0rn ik en снастям

weet niet wat voor een Oproerigheid , op de gefeide wij fe doen aan hun einde ÎÏ‘ËÊÈS‘ÈÌ

komen. Ja men fchrijft dat lelfs de goedertierne Titus in de laait vernie— kruin zĳn.

lende Belegering van jerufalem , dagelijks meer dan goo menfchen deed

aan Kruiflen Nagelen 5 foo dat om derfelver veelheid , de Kruiílen meer ‘

gebrek van Aarde ‚ dan van Lichaamen hadden. Ook fegdmen dat Auguíhis,

naar ’t volvoeren van den Siciliaanfchen Krijg, 600 Slaaven liet aan het Kruis

hegten. In de eerfie Kerke hebben de Romeinfche Tyrannen defe [trafook Kmìrngm

dikmaal tegen de Chrifienen geoefl‘end; waar van Gallonius , en byfonder— g“; «5%;

lijk B. Riccius , ontrent de Lxx feldfaame wij fen _, met feer konl’rig gefneden „Задаёт

Printverbeeldingen aan den dag gegeven heeft. Ja hoedanigen Kruis-hegten d@ СШИ

fointíjds aan foo veele te gelijk gel‘Chiede , dat’er op eene plaats en tijd ,

wei—
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weinig minder dan 10000, aan fulken Gal g—hout omquaamen. In welke on

Kruis-{tref menfchelijke Martel-eeuwen , ook felfs dele ilraffe aan ’t Vrouwelijk geflagte

°°k “а" 4° niet gefpaard en is. Gelijk onder defe Eulalia en de Godtvrugtigejulia en an

Ä'ËÄ‘Á'ZÈÎ dere ten tijde van de Keifers Diocletiaan en Theodofius Gekruill zijn: waar

dc“ д" van de eeríle hangende »aan het Kruis-Hout , de Borfl: met í‘cherpe klaauw

Риф haaken open gefeheurd en met ziedende Oly en levende Kalk _, lange tijd

gemarteld wierd. Ook verhaaldmen dat Tiberius , de Priefl'ers en de Dienilî—

maagd Ida , welke oorfaak was dat ‘Paulina in den Tempel van Ifis Gefchof

feerd was , aan het Kruis doen klampenheeft. Doch al genoeg van het Kruis,

en hoedanig het geweeíl is ‚ en waarom, en by wien het is gebruikt geworden:

wy moeten voornamelijk ook {eggen en vertoonen , op hoedanigen wijfe dir

pijnelijk en wreed-aardig Timmer-hout gebruikt is; opdatwe niet alleen de

groote leelijkheid van defe Lijf-lhaffe in ons gemoed overwegen; maarje

fus Chriftus ook dufdanig tot Sonde gemaakt, en in onfe plaatfe geitraft, voor

onfe Oogen afgefchilderd fouden Исп; en alfoo verllaan fouden , dat Cicero

het Kruis niet ionder oordeel, deWreed/ie Dood ,‘ en Nonnius , een Verdoe

тау/е Noodlot genoemd heeft. Gelijk het van de Aal-oude Regts-geleerde

ook van wegen de Eerloosheid‘ , Grootheid , en voornamelijk de langduu

righeid der шаги: ‚ feer verre boven het Vuur , of de Dood-firafder Ver

brandinge gefield is. Dus heeft dan Lipfius tweederlei wijfe van Kruifli

‘ gen aangemerkt 5 namelijk de Gemeene . die doorgaans aangenomen wasi

en de andere die alleen felden , en niet foo dagelijks in gebruik was. En wil

voorts datmen daar ontrent aanmerkt; eerí’t wat’er voor de Kruiflìging; en dan

wat in defelve; en ten laati’cen wat na defelve gefchiede. Hoedanigewaarne

mingen van Orden , onfe gedagten hier feer wel tot de befchouwing vanjefus

Wat‘er Kruis-lijding fullen toetakelen. Voorde Kruis-hegtinge , gingen gemeenlijk

тоогдс _ twee dingen , die den Lijder aangedaan wierden5 namelijk de Светляк, en de

ggëjïïë'c'fg Weg-leiding na het Straf-veld 5 waar van wy het eeríle alreede in de GeeITeling

vanjefus in ’t Regt-huis van Pilatus hebben aangewefen : daarwe te gelijk ook

Отшив vermaanden, dat de GeeíTel-ilraftweefindsmamelijk met Roeden, en ook met

2:11“ Ledere Riemen ofPel‘en by de Romeinen geoeffend wierd; waar van de laat.

KmiS- ile foort , als de veragtile alleen tot der Kruis-boeven-llrafbehoorde. SOO dat

‘ Maldonatus gehouden word feer te miíTen , als hy fegd, datjefus met Roeden

GegeeiTeld is : niet tegeníta‘ande hy de meeíle Schilderien aan fijn hand heeft.

En ofwel de Sweepen nu en dan door in-geknoopte Bikkels, Looden en Koo—

ten , foodanig ílrafen onlijdelijk toegei’teld wierden , dat Ulpianus fchrijft ,

dat de Lijders te mets door de wreedheid der Geregts-dienaaren en Beulen ,

foodanig geteiilerd wierden , datfe onder de flaagen van haare Onbarmhertige

handen , het Leven daar by in fchooten ; foo en moetmen nochtans alfulk

Geeflelen geenfinds tot een Voorbereidfel van de gewoone Kruis  firaffe be

trekken. Gelijk fommige aan d’ander zijde ook hier in mifl‘en , welke fonder

grond van waarheid {eggen 5 dat]efus met Riemen geflagen is daar Stekels in

Waren : Alhoewel’er te Koomen een foodanigen nefl‘ens andere onfekere Hei—

ligdommen , Godsdienftelijk bewaard word. In de Weg-leiding der ver

Oordeelde, moetmen ook twee dingen aanmerken; namelijk de Smaadheid of

Den Мйз- Вфотпде , en onder dies ook de Pĳn of het Lĳden. De Smaadheid beílond

джине: _ meefl daar in , dat den Lijder fijn eigen Kruis na de Geregts—plaats ofGalge

veld moelle dragemofte ten minílîen als fommige willen‚een gedeelte daar van:

па hchal invoegen in haar t’eenemaal waaragti wierd, ’t geen men in een fpreekwoord

ïzgcdn. fegd 5 Elk hrengd идишhet qua e metfĳn eigen Все]! tbm/'5. Waarom het

` Johannes ook waardig gefchenen heeft van_jefus aan-te-teekenen , Dat lay/1jr:

Кит dragende , uitging na de Hoofd-fiheelplaaĳè , á‘o. kap. 19: I 7. Over

welke
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welke plaatfe Lipfius feer wel aanmerkt; datJefus fijn Kruis geheel gedraagen

heeft , (fchoon hy van gevoelen is , daar hem andere in tegen vallen , dat

de Misdadigers het fomtijds maar ten deele droegen :) want legd hy ‚ by-al

dien fy jefus het Kruis niet volílagen op den Nekke geleid hebben ‚waar

toe ifTer dan een mede-helper van noode geweeí’t, die hem voor een ge—

deelte verligte? Doch hier van moet breeder in het volgende Hoofdfiuk

gefprooken worden 5 nadien’er ook’geen gaauwe koppen ontbreken , welke тьма:

шеепеп ‚ dat Simon van Cyrenen ‚ het gantfche Kruis , en niet flegts de {teert

of ’t onderíle deel, heeft helpen draagen.‚ Defelve Lipfius meend ook , dat hcrdra‘gm

die op de oude maniere uitgeleid , en Onder de Gaflì’l of het Рай/шит:

Gegeeíl‘eld wierden ‚ niet meer dan de korte Dwars-balk ofhet Galg-hout , een ,ài-deck

aan welkfe met bei de Armen uitgeflrekt ‚ en valt—gebonden waaren , en droe— 'c ¿c ‘Ks’

gen : vergelijkt hier mede onfe Printverbeeld‘ing der Kruis-flrafl’en ontrent’E.

en mogelijk ook F. en R. ]afomtijds meend hy ‚droegenfe wel niet met allen:

want legd hy, wanneer daar ymand haaí’tig , ofte aan een Boom Gekruifll

wierd , die en droeg niets dan fig felven. Noopende de Pijn die den Lijder in

defe benen-leiding aangedaan wierd ‘, die beílond in ’t Qiellen , en {tratfelijk

voortdrijven 5 het zy dan met Sweepen ofmet Prikkels te flaan: gelijk in ons

Tafereel niet vergeten is aan-te—wijlen : En onder dies veragtclijk als uitvaag

fels der menfchen , neer te Stooten , te Schoppen , en uit wreedheid alder

hande fchimp aan-te-doen. En alhoewel het Ради/ат of Dwars- hout fom

tijds van de Kruis—boeven wel eerl’t gedraagen , en een wijl daar medeom e

leid wierden ; (gelijk uit Plautus en andere afgenomen word , als den eerílen

feid : Laat h] een Patz’bulum door de Stadt drangen, en daar na aan een

Krat}: Орде/жид” worden ;) foo meenen egter fommige , datmen het Рай. огтеп

Ьи1ит niet voor het Dwars-hout en moet nemen , aan welke den omgeleiden

naderhand tegen ’t fiaande Fcuk Opgehangen wierd : om dat het noch niet alte het uw“

klaar en blijkt _, dat Patibulum voor het Dwars-hout des Kruis moet genomen Т’Р“;
worden 5 maar dat het veel eer voor een Hout kan gehouden worden , dat ook vdälrsd:

FURcA ofde Gaf?! genoemd wierd; namelijk dat lig als een Mik boven-aan 2W“ *èwfffc'l

in twee gelijk- afgeknotte Hoornen , als een Y. van malkanderen fpreide. „lám“

Met hoedanigen Hout, Salmafius heeft bewefen , datmen eertijds de Slaa- m0“

ven , veel meer tot een Schandaal , als om de Dood aan te doen , plagte te

ílraffen. Siet de af-beeldíng der Daad,inons—Print-Tafereel ontrent R. En

aanmerkt , hoedanig den Straf—boefmet fijn gebogen Nekonder en tuffchen

het gefeide Gaffel—hout geladen gaat: werdende onder ’t henen—leiden met такт

Roeden en met Prikkelen geflagen. Na hoedanígen uitvoeringe fommige ЁЁЗЁЁЁЪ

die het grof verkorven hadden ‚ noch buiten de Stadt aan een Kruis wier- gaan.

den Ôpgehangen. Waar op onfes agtens , de gemelde Spreuke van Plau

tus , aldervoegfaamlt fchijnd te paflen: Alhoewel wy mede niet ontkennen

willen , dat by-aldienmen door Рай/214114722 ‚ een over-dwars uitgefirekt Hout

mag verfiaan , als hier in E. gefien word ; men fou konnen agten , dat de

‚regt opftaande Staaken , die mogelijk eenige altijd op de Galge—velden ge

plant {tonden , door het aanhegten van foodanigen Dwars-hout , tot Kruifl‘en

zijn konnen gemaakt worden. Waar op Lipfius het Oog fchijnd te hebben als

hy wil _‚ dat fomtíjds alleen maar het Dwars-hout en niet het geheele Kruis ge

draagen wierd. Gelijk wy dan ook daarom na die wijfe , een Aanhegting ver.. опа те:

toonen ontrent P. Dat hier toe nu fommige meenen, dat ymand niet en P“ Mlm’

fou konnen gefeid worden het Kruis te draagen , die alleen het Dwars-hout figfiïlok

draagd ; fulks meenen wy foo heel valt niet te gaan : want om dat het Ptaande д" "ffm

í’tuk alleen door het Dwars—hout dat gedraagen wierd , tot een Kruis gemaakt 0ng an“

wierd ; foo heeft het felvein dien zin , í'elfs voor de Aanhegting , een Kruis шиит

’ Yyyy' коп
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'Het дат. konnen genoemd worden : Sonder nochtans dat wy hierom fouden gelooven;

fih‘îKwi‘ dat de geheele Kruifl‘en van wegen hare fwaarte, niet en zijn konnen gedragen

worden 5 naardien het blijkt dat defe lal’t , ook een deel van de [laffe felfs was.
D En hierom wierd ongetwijfl‘eld aanjefus, wiens Lichaam door Waaken, Be—

fpotten , Geellelen en andere mishandelingen , en een fiukweegs lijn Kruis

te torll'en ‚ afgemat was , een helper toegevoegd , dien (y het gantfche Kruis

opleiden5 gelijkwe in het volgende Hoofdltuk fullen lien. En foo ons у

Hoe h" mand hier vraagd , hoedanig het Kruis gedraagen wierd? Wy agten dat

Kruisopgc- ons de waarfchijnelijke maniere daar van genoegfaam ontrent de Letter T.

ma?? ‚ aangewefen word 5 daarmen wel fiet hoedanig het fiaande Park van agter den

wierd. Rug, op den Schouder leid , en de handen te wederzijds op het Dwars-hout

uitgefirekt ‚ met Koorden daar aan valt-gebonden zijn 5 invoegen het agterfie

beneden-einde , langs de grond fleepte. Gelijk dan ook de Heerejefus op

dufdanigen omleiding met het Kruis , heeft fchijnen te fpelen , wanneer hy

joh. 21: 18, 19. aan Petrus voorfpelde ,‘ met hoedanigen Dood hy Godt

Enhoc verheerlijken foude , feggende 5 Doe gy yongn'fwaard, gardetgj‘ ufèl‘ven,

van )dus en wandelde waar gy wildet ‚‘ maar wanneer g)’ fult Oud geworden zĳn ‚

mengt fiìa fuit gy uwe handen uz'ĳire/eken 5 en een ander jill u garden en brengen

af. waar gy niet en wild. En dit feide h] 5 berce/¿ende met hoedanzgen Daad,

ЖМЁМ“- Ó‘e. boo dat dan ook hier in wederom de Schilders dapper miíl‘en , wel

Schilders ke de Kruis~draaginge van jefus , regt anders vertoonen ,- namelijk foo dat

het Dwars—hout van over den Schouder na vooren , regt op en neer by de

draagingc. Borít , als een Schiet-»Anker af-hangt: {tellende Simon van Cyrenen ge

meenlijk aan de agter-poíl , om de fleert van het Kruis te helpen tillen : Dat

niet waarfchijnelijk is. In defe gellalte eindelijk tot de Geregts—plaats geko—

men zijnde, reileerdender niet dan de Ophanging, deÄan/Jegtmg, en ten

Нос ас laatllen het Opfcbrg‘ft der Bef/¿huldiging De Ophanging ging wel voordit

‚рыщ— alles; doch egter de Ontblooting en Berooving der kleederen ging noch

из???“ voor het felve. Want foo dra men tot het Kruis , of liever tot het Kruis.

orden toe‘ -veld quam, wierd het Hout in de Aarde gedolven _, byaldienmen’er geen ge.

" 2mg' reed vond 5 en men fchudde den menfche daarop de kleederen uit , en hing

hem alfoo naakt aan het Kruis-hout. Gelijk fulks in de meeíte Lijf-firat‘.

fen der Ouden gefchiede 5 als of de Natuure dit alfoo leerde , welk de

menfche naakt in ’t Leven brengd, en alfoo ook wederom daar uitvoerd:

Doch ’t gene voornaamelijk in agt genomen fchijnd aan die ,‚ welke door een

Dood-flrafuit het Leven gingen. En fulks fullen wy ook ontrent de Kruifling

vanjefus ontwaar worden, wanneer de Euangelifien niet alleen verhaalen,dat

hy na de Geeífeling fullende henen geleid worden, fijn kleederen weder

om aangekregen heeft : maar datfe hem die wederom afgenomen hebben doe

Dic G¢ hy op Golgotha gekomen, aan het Kruis fou gehangen worden, gelijkmen uit

ЁЩ’ЗЁЁ' het verdeelen der kleederen lien kan,fehoon de Euangeliften ’t felve eerl’c na de

dm wicr- Kruifling verhaalen: want fy hebben hem die niet konnen uitfchieten, han

ждёт gende aan het Kruis. Waarom men ook voor valt moet houden , dat de men,

uitgeÎchut. ichen geheel naakt aan het Kruis gehegt zijn; alhoewel wy uiteen zedige

voorfigtigheid in dit en in het voorige groot Print-Tafereel , de bedekking

“тж?" der fchaamdeelen hebben doen in agt nemen 5 om dat ons fulks niet alleen be..

щеток" tamelijk fcheenJ maar ook datmen het niet geheel ongerijmd fou konnen in

:Èkîclâïlt bedenken houden, of fulks niet te mets alfoo en is waargenomen: infonder

Kruis vcr- heid fou het konnen plaats gevonden hebben, in de Kruiflinge vanjefus 5

ШЕЕ?“ ontrent welke het fchijnd , dat de joodfche Overprieflers, (íChoonfe hier

mung __ geen eige Uitvoerders van het Hals-geregt waaren 5) door haare tegenwoor

digheid ‚ alfoo wel hebben konnen veriorgen , dat dus ver de Eerbaarheid bcêi

‘ waar
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Waard wierd , alffe verforgdcn dat de Doodc Lichaamen , tegens haare Wet,

niet aan de Kruis- galgen bleven overnagten: en foofe dit al niet gedaan

hebben ontrent de [obere bedekking der Naaktheid з hoedanigen dekfel '

in dit geval juill: geen eigen kleed des Lijders heeft moeten weten; en y.- Omoo,

mand ook Naakt gefeid word , die van fijn gewoone kleederen beroofdis д Ndlkï lii‘i

foo fal het ligt in een Eerbaar gemoed vreemd fchijnen , hoe de Vrouwen

en Godtvrugtige Matroonen , hier hebben durven verfchijnen , daar in de w’ гейше ’

Wet foo naauw agt gegeven was , ontrent het onbetaamelijk ondekken der

fchaamte: fiet Levit. 18: 6-18. Deuter. 22: 30. en kap. 27: zo. En den aanrfchcń

РTieners 00k daar ЮС де beforging van den Onderbroek aanbevoolen was ’, ÎC‘ÎËÌÌÏ‘”
Вход. 28: 4.2. Want of wel in de eerlle plaatfe voornamelijk gefien word i

op eenige {сопел van verbode By-fiapingen; foo en blijft nochtans het ge

ne daar in ook de Eerbaarheid alleen raakt, geenfinds uitgefloten. Gelijk

het ook niet veel toebrengd , dat Mattheus en Marcus feggen , dat de Vrou

wen van verre í‘tonden , alfÎe dit Schouwfpelaanfagen: want uitjohannes

blijkt, dat felfs Jefus Moeder, en fijn Moeders Suffer, en Maria Magda.

lena , бсс. foo na by het Kruis Ptonden , dat jefus haar als van mond tot mond

heeft aangefprooken, Joh. 19: 25, 26‘. waar van teri’tond nader. Voorts

werd’er over de Aanhegting der Lichaamen by de Geleerde naauwkeurig Oflm

onderfogt , of het felve gefchiede als het Kruis op de grond nederlagìof.

te wanneer dat hetopgeregt en pal over-end Rond? En meend Lipfius , dat Aanhcgtinĳ

de oude behandeling van den Onderling Pionius, die te Smyrna onder Ё’Ё‘Ё‘Ё'Ё
Decius gemarteld is, t’eenemaal pleit voor het liggende Kruis , en geeft dïgroondop

in bedenken, of het ook niet ligter en is een menl‘ch aldus ruggelings op Umlag

een Kruis—balk liggende , aan handen en voeten valt te hegten , (gelijk ons

Print-Tafereel ontrent G. vertoond д) dan darmen fulks aan een flaande fiijl,

door optilling en helling , met gevaar van vallen 5 en miffchien ook onder ve

le tegenworitelingen des Lijders foude doen? (Befiet de maniere daar van te

gens de voorige in defe met H. aangewefen.) Voorwaar feid hy, het fchijnd ’ Lípfiug

wel foo : en nochtans getuigen veele oude blijken , dat het gefchied zy aan het .
opgeregte Hout: en wy en lien ook niet darmen yts als defe fwakke re- waarÊhij-n

den daar tegen foude konnen inbrengen 3 namelijk dat de Kruiffen , often акт“ "°°‘

minl’ten de i’taande Stijlen, wel Ronden opgeregt; maar datfe die op de aan- 11:83:12 де

komíte des Misdadigers , wederom hebben neder geveld. Maar wie fal Eer- P'amwm'

bied en Geloove voor al defen vergeeffen arbeid hebben? Daar meel): alle den'

de oude manieren van fpreken, fulks ook ontkennen; en niet ongewoon zijn

шеей met de waarheid der dingen naal’t over—een te komen: want de Oude

f reken dikwils, van dan ’t Кгии op te helfen; op het Кит te brengen, en op ’t вы fulks

)Erm/'5 te draagen _, ёж. Hoedanige woorden niet anders dan een arbeidfaame Pc‘fiä'gbiĳ.

ofmoejelijke opbeuring en verheffing aan eenig {laande Tuig fchijnen te ken‘ km Ё"?

nen te geven. Gelijk mede de doeninge des Misdadigers in dufdanigen Straf- bm lg"

geval, dikmaal genoemd word, Opklimmen, en Op of dan het Kruî/rúbringen,

dmc. ’t Gene waarlijk niet anders dan op een Praande Kruis-hout en fchijnd

te paffen. En fal ons fulks dan voornamelijk toevallen , wanneer wy kort hier ‘

na fullen aangemerkt hebben , dat’er in ’t midden van het fiaande [luk des E" "30'

Kruis , een Navel , in manieren van een Blokket ofBankje , uit Prak , op wel

ke den Misdadiger tot de Aanhegting , eerllelijk als op een Houten Paarde- ‚Zif’blîîkíc

ken gefet wierd. ’t Gene, by-aldien Lipíius in agt-genomen had, feker— ЕЩЁ“

der hier van hadde doen fpreken: vergelijkt onfe reden met de Vertoog-fchets “mdc

H. K. en het liggende Kruis-hout op den Berg door het getal 8. enhet l’taan— Km“"‘°“"

de ontrent 7. все. aangewefen. En alhoewel een ander Schrijver hier uit

Lipfius in twij fl’el trekt , watmen over dit verfchil fekerlijk te bepaalen heeft;

Yyry 2 foo
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foo beíluit hy met hem, dat beide wijfen zijn in gebruik geweel‘t ; en noch wel

aldergemeendll de laatíte ;` en dat van wegen de noodfaakelijkheid van де

есгПе oorfpronk der Kruifl‘en. Want feid hy , geileld zijnde, dat ymand

aan een Boom gehangen wierd , gelijkwe weten dat dikmaal plagte te gefchi‘e‘

den ; foo leerd de daad , darmen die niet ontwortelde noch neder gelaten

heeft 5 om die na de Aanhegting wederom op te regten. En dit meend dan

Dam" Lipfius , tamelijk wel na de waarheid. Doch indienmen hem vroeg, op

herfìmdc wat wijfe men een menfch aan een llaande Kruis of Boom-{tam welvoeg—

faam heeft konnen valt’hegten; wy meenen fekerlijk dat hy fou verlegen

ceanr- fiaan: ja het is te gillen dat hem defe ongerijmdheden , na het gevoelen

van een onderl’te Voetbankje aan de Kruiilen twijfi‘elagtig heeft doen 0

Paardekcn ver-hellen; terwijlen hy het Houten Middel-uitllek , daar de Misdadigers

was' Schrijlings op gefet wierden,by de veel ouder Schrijvers mis-geloopen was. In

welke onwetendheid dan ook veele voor en na hem , door de valfche verbeel—

dingen der Schilders gefleven zijn. Dus wierdenfe dan met de Billen op een

foodanigen Uitfiek , als op een Bankje ofHouten Paardeken gefet , de Bee

nen nederwaards , en ruggelings tegen het ftaande Hout aan gedrongen ; en

doe de Armen te wederzijds uitgeflrekt , en met Koorden tegen het bovenl’te

Dwars-hout aangebonden: insgelijks ookde Beenen beneden, en daar na door

die vier Deelen vail genageld: vergelijkt де af-beelding ontrent H. met K. en

de faak fal u niet [waar om verí’taan vallen:‚Ook dit niet ,_dat de Schilders fulks

van ouds gantfch qualijk en tegen de waarheid hebben afgebeeld ; gelijk ook

meer andere dingen. Die dan ook uit verlegentheid te mets nieuwe en heel

vreemde vindingen daar toe hebben bedagt ‚ opdatfedeGekruiíle van bene

den de Aarde in Opílal bragten; onder welke Riccius eenige wijfen vertoond,

die door middel van een Schalk ofBok met Hijs-touwen , die over Schijven

loopen , feer arbeidfaam verrigt werden. Op welke fchiclijke behandelin‘

в; т, gen, ook de Digters met hoogdraavende bedenkingen uitgevallen zijn. En

hebben hun alhoewel fommige meenen‚dat de Schilders geen duldanigen (шнек aan het

Kruis hebben konnen verbeelden _, van wegen datíejefus gewoon zijn , met

Знать op eenig Linnen bewindfel aan het onder-lichaam af-‘te-fchilde-ren , en daar door

“Ёж“ dit Houten Paardeken bedommeld en bedekt hebben 5 foo en dunkt ons fulks

тсшёа. geheel niet waarfchijnelijk: wantonfe * Printverbeeld-ing hier vooren wij—{t

, Siem genoeg aan datfe fulks feer welvoegfaam hebben konnen doen ,ongemoeid de

mg от bedekking der fchaam-deelen. Anderfinds agten wy, datmen het veel eer

516‘511‘1- mag waarfchijnelijk houden , dat де Misdadigers geheel Naakt aan ’t Kruis

gehangen zijn , dan dat wy juill betaamelijk fouden agten ‚ dat foodanig

in Jefus Kruis-lijden te verbeelden. Want het is gelijkwe feiden , buiten alle

andere blijken , uit het verdeelen van Iefus kleederen wel(cker , datde R0

машин; meinen gewoon waaren de Stervelingen voor het Aanhegten , de kleede

‘ overhcr ren uit te trek-ken , en van alles beroofd te doen uitde Weereld gaan. Ное—

Ëarâätngm danigen Naaktheid fommige‘ Geleerde ook foo geheel ítreng , en na de

Letter der oude Schrijvers willen genomen hebben ‚ dat felis niet eens de

bedekking der fchaamte in agr-genomen is geworden ; om dat -fulks ook

tot vermeerdering van het Schandaal defer Ilraŕfe flrekte. Of dit nu altijd

een foo onverfettclijken gevolg van defe шансе is geweeít , dat het ook de

fchaamteloofe Joden geduld, en de Eerbaare Vrouwen hebben willen aan—

fien ; dat hebben wy fooaanítonds niet {onder reden-bedenkelijk gehouden.

Wy voegender hier noch eens by , dat wy, om veele billijke ergerniflen

te weeren , het felve , fchoon het koude waar zijn , alfoo niet en’hebben-laa—

ten verbeelden; om dat wy ons verfekeren , dat een befcheiden Chril’ten‘,

defe afwijking der waarfchĳnelijkheid , ons ligtelijk-fal ten bellen afnemìn.

n
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En doch wat wonder fou het zijn , dat by-aldien het de gewoonte der Romei

nen is gewecll , de veragte Misdadigers geheel Naakt te Kruifligen i dat ook

de oní‘chuldige _lefus , die voor ons tot Sonde gemaakt en gefiraft is , onder

Naaktheid en Schaamte aan het Kruis—hout gehangen is ; nadien immers de

Sonde ‚ de Naakrheid en Befchaaming aan den dag gebragr heeft , gelijk te

fien is , Genefis 2: 25. en kap. 3: 7. тес Rom. 6: 2 I. vergeleken. Ofnu

ook de Duiilernifi‘e , die van de Sefde tot aan de Negende Uure over de

Aarde gefien wierd , als een bedekking van defe onbefchaamde daad derjo‘

den aan-te-mcrken zy , als fommige hebben gemeend; laatenwe fonder te

genfpreken yders aandagt geern bevoolen. Doch hoe Geiíìeranus dit (luk wou

begrepen hebben; dat heeft hy in fijn Beelde-ílraf, den Schilders in dele

Vaarlen afgeteekend , als hy leid 3
\

E)’ lieg niet Quader: hand; want is ’t de tĳd суд/10774 ,

От weer ’t Ontblooten, dat wel eer te Dek/kenлот,

Soa жатым 'Ury het Kruis met Moeder—naakte Leden:

И/ат hing het Hanafihrĳì‘ niet Фа.

Gelijkwe hier na uit de Digtkundige vertaling van Oudaan wat ruimer ful

len by—haalen. De Aanhegting gei‘chiede met Nagels ofniet Koorden , doch

meefideels met de eerlle; alhoewel ook de Koorden dienden tot deeerlte aan

binding van Handen en Voeten ‚ op datfe daar na te ligtvoeriger en fekerder ,

met Nagelen wierden valt geklonken : befiet de Vertoog—fchets H. K.

Waar Van daan dan de Grieken het Kruifligen felfs; een Aammgelmg ge

noemd hebben. Ook zijnder alleen welKoorden toe gebruikt fonder aan fpij

keren ; alhoewel lbmmige hier de Koorden alleen noodfaakelijk Rellen ,

tot de geleide Aanhegting door de Nagelen : want fy oordeelen , alswe ter

ßond leiden , darmen de Handen en Voeten daar mede Vall-gebonden heeft,

op darle die op de flaagen niet en (ouden onttrekken eer de Nagelen qua

z Cor. g.

VCIS 1l.

Dar de

Aanhegting

te gelijk

met Nage

lcn en niet

Koorden j

gelehicde.

men hout te vatten. Ot’te ook wel als andere gemeend hebben , op dat de Li— -

chaamen te fekerder in het hangen onderi’reund en opgehouden wierden.

Ook willen eenige dat noch een andere Koorde , па her midden der Borllî

en onder de (helden door gegaan is , om defelve na boven het Opper-ein

de des Kruis op te trekken: alhoewelmen fulks niet noodfaakelijk {alltel

len, wanneer 'wy ons de Kruiíi‘en met een Middel—uitftek als ontrent 7. 8.

en H. K. verbeelden; nadien de Koorden , met welk alleen de Armen na de

voorhand tegens het boveniìe Dwars-hout aangebonden wierden , genoeg

шатен. Tot welken behandeling men genoodfaakt {chijnd te worden te

gelooven , darmen hierook Ladders roe gebruikt heeft; alhoewel andere dit

in Lipfiu‘s tegenfpreken , en dat meelt uit waarneming van de niet foo hoog

verheve Kruifl‘en , als fommige lig verbeeld hebben: meenende dat fulks al

leen door het opbeuren op het houte Paardeken , door de Krijgs-knegten

of Rakkers is konnen gel‘chieden , fonder foodanige Laddersof Steiger

tuigen daar toe te gebruiken 5 omdarmen by deOude Schrijvers daar afgeen

gewag vind: veel min dat’er drie foodanige Ladders toe {ouden gebefigd

zijn; gelijkwe met een linkje volgens Lipí‘ius, in ons Print-Tafereel 0n

trent L. ver—toonen. Doch hoe laag by de grond ook de Kruifi‘en mogen

’geWeefi: zijn ъ wy en деп niet hoe egter de Aanhegting (onder eenig Lad

der—ruig is konnen uitgevoerd worden: overweegd de behandeling in onfe

Vertoogfchets het af-beeldfel met H.gereekend. Ooken is de nalaatigheid

deroude Schrijvers diede Ladders mogen vergeten hebben , niet >genoeg , om

defelvc geheel en al van defe Kruis‘hegting af te weeren: nadien ons meer

uitvoeringen verhaald worden, daar juill al de Werk-tuigen niet opgeteld
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D.” ¿e worden : infonderheid niet wanneer de daad, de noodfaakelijkheid van een be;

'menfchell kend Werk-tuig influit. Dus fal het ons dan feer moejelijk te verklaaren zijn ,

Ë’C'fâîil‘m' hoedanig het valt-binden der Armen en ’t Aannagelen der Handen heeft kon

recibe?.ä nen gelchicden; ten zy door behulp van een Steek-leer , of Hoender—trap,

of yts diergelijks 5 op welke de Armen door een of twee Soldaten, van

nen „(ъ agtcren met Koorden opgehaald, en aan het Dwars-hout vaí't—gebonden zijn

Жён. де , дааг tegen vaí‘t—gefpijkerd zijn geworden. Want fchoon een menfch maar

twee, drie of vier voeten van de Aarde verheven heeft gehangen , foo zijn

Пап de de handen ten minlten 9. of 10. Voeten van de grond moeten aangehegt

в ‚ЁЖ: worden ; hoedanigen hoogte men niet welvoegfaam fonder hulp-tuig van

‘ швее. een Ladder beklimmen kan , om eenige fekere daad (gelijk daar was het aan;

I‘bâïá‘fä“ hegten van een wederflrevenden Misdadiger ofbaldadigenBoofwigt) te kon—

z. Uitftcks. nen verrigten. Waar toe dan ook noch komd , dat de Kruifi‘en fomtijds wat

ÎÌV‘ÎÊÍ‘ĲF hooger , en de Aanhegting meerder van de grond gefchiede: gelijk mede de

Kruis-houten-juilt niet altijd foo net en vlak gefchaafd noch bediffeld waaren.

Soo dat de minlte Kruiffen ligt twaalf Voeten boven de Aarde , andere moge.

lijk meer hebben uitgefiaan. ’t Gene immers niemand ongelooflijk Ы fchij—

- nen , by-aldienmen mag gelooven ‚ ’t geneNicephorus fegd з namelijk datje.‘

. fus ruim feven voeten is lang geweeí’t: gaande volgens den Briefvan den

Romein Lentulus aan Tiberius gefchreven , geheel regt-op. Doch deMar

mere Kolom die te St. Denis in Vrankrijk , vanjefus Lijf-lengde vertoond

De Aan‘ word _, houd maar 6. Voet en 3. Duimen. Doch hoe het hier mede ook mag

hcgîingi; zijn , dit geeft nochtans eenige fchijn voor de hoogte der Kruiffen te kennen ,

Ё‘ДЪЁЁ‘З dat den Krijgs-knegt of mogelijk een van de fchamperejoden , die jefus te

tuig gedaan Drinken wilde geven , de nat gevulde Spongie op een Riet-[tok ofTak van

HyíTope moeite fiekenpm aan fijn mond te brengen: hoedanigen ligtvoerigen

doening immers veel beter Ongemiddeld , dan de Aannageling van een levend

menfch , fonder eenig hulp-tuig , hadde konnen gefchieden. Datmen hier

toe nu ook vraagd , hoedanig een Ephefifche Weduw-vrouw, met hulp van

haar Dienítmeid en een Soldaat , haaren Dooden Man in de plaatfe van

een gefloolen Straf— boef, fonder Ladder aan het Kruis gehangen heeft,

gelijk Petronius verhaald 5 fulk's kan hier wel bedenkelijk bygebragt worden ,

maar niets ter faake bewijfen: immers was defe Man Dood , en uit fijn Graf

genomen? En dus was het alsmen feid, met een Dood Kalf goed follen 5

Doch de Kruis-boeven wierden levend daar aangeklampt; en waaren dik.

maal overgegeven Schelmen , die fig alfinds onbehandelbaar aanflelden. Ge

lijk dan ook het gene uit nood, en in de uiteríte verlegenthcid te mets

door een nieuwe vond en met gevaar gedaan word , niet ligt tot een al

gemeene regel en moet betrokken worden : En den gemelden Schimp

‘ fchrijver ook niet uitdrukkelijk en fegd , datfe defe daad fondereenig Stei

ger-tuig, of anderbehulp—middel hebben uitgevoerd. Jahoedanig feldfaam

iig te mets Dieven en Huis-brekers weten te behelpen; daar van heeftmen

ongelooflijke blijken geilen. En deswegen moet het niemand vreemd fchij

МаКоог- nen , dat wy de Aanhegting van boven , hier ontrent H. door middel van

den aan het een Ladder vertoonen : alhoewel de Print-verbeelding niet alte naaukeu

ggg' rig tot onfe zindelijkheid uitgevallen is. Met Koorden alleen aan het Kruis

fondcrNa— gebonden te worden , wierd’ van wegen de langfaamer Dood, voor wree

кыш y“ der gehouden dan de Aanhegting met Nagelen; en men heeft niet alleen

ЕЁ: b5; -door een oud en verfierd Errgerugt geloofd , dat de twee Moordenaars,

da" “im dufdanig te wederzijds _jefus gehangen hebben; maar men heeft fulk een

235035. valfch gevoelen ook noch door veele Schilderien en gefnede Beelden onder

т? äf' fleund,en by na on-uitwiffelijk de gedagten der menfchen ingedrukt:daarfe na

c ic e. — alle
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alle waarfchijnelijkheid niet anders, maar even foo als Ielus fijn aangehegt owning:

geworden. Want gelijkfe voor den Avond-Rond na de joodfche Wet moe

llen afgenomen, en dat daar toe door het Breken der Beenen , hun Dood herver

moelle verhaalt worden , gelijk de Euangelifche Hillorie leerd; alfoo fouden винт ”Ё"

fy alleen gebonden gehangen hebbende , niet een {trenger , maar een lagter „ЕШ‘ЗЁЁ.

Dood,dan ofly genageld hadden geweell, gehad hebben. Het gene Nonnius Kruis.

ook beveiligd heeft, en het kan miflchien noch veel kragtiger uit het Ou

de verhaal van Helena de Moeder van den Grooten Conllantijn , waar

fchijnelijk gehouden worden. Want als die Godtvrugtige Vrouwe geko

men was om de Heilige plaatfen te befoeken, die de Saligmaaker 1n het

Vleefch woonende, bewandeld hadde 3 ille begeerig geweell na het Kruis

daar `jefus tot onfer behoudenis aan Geleden hadde. En wanneer fynaeen

naarftig omgraaven , drie Kruilfen gevonden hadde , bleef men lang in ’t

onfeker , welk van de drie het regte was: want het Opfchrift aan welk Demn

het hadde konnen gekend worden , lag ter zijden geworpen. ’t Gene waar

’ lijk buiten dat leer ligt hadde te kennen geweefl: , by-aldien de Lid- tee- domme

kenen der Nagelen maar in een hadden geweell. Snlks dat ons dit dan ook

indagtig maakt te onderfoeken , hoe veel Nagelen daar gemeenlijktot duf- Helenabe‘

danigen Aanhegting gebruikt wierden; nadien hier over niet alleen groot wem'

gefehil is , maar dat ook de dwaalinge der Schilders daar in tegen de mee- огащ

ite Waarlchijnelijkheid aangekant leid. Als de welke met de meeíìe llellen,

dat’er gemeenlijk Drie ; doch de waarheid dat’er Viere gebruikt zijn; en наделен tot

wy willen ’t laatflze ook in Jefus Kruis’lijding voor feker gehouden hebben, ‘Ìgâaè‘chgâ‘

terwijl’er over ’t Aan-nagelen felfs geen gel‘chil kan zijn , gelijkwe aan- figä’ìĳn.

(fonds uit de reden van Thomas, Johan. zo: 25. lullen ontwaar worden.

Plautus heeft’er viere volgens ’t oud gebruik in agt-genomen ; en Lipfius De Aam

heeftfe ook met groote agting aangenomen , om dat hy gemerkt‘heeft, hegîinai?

datmen ook het getal der Spijkeren , niet alleen uit wreedheid vermeer

derd ‚maar defelve ook wel aan eenig ander deel des Lichaams gebruikt heeft. vierNage‘

Want in del'er voegen , is eenen Angricola onder Diocletianus te Bononien, k“g°r‘l“°d

met meer dan twaalf Nagelen aan ’t Kruis genageld. En Philomenus on

der Aurelianus in Galatien Gekruifi zijnde , ook met een Nagel door het

Hoofd vaft‘geflagen. Invoegen hy meend , dat wy uit de maniere der Оц—

с1еп te gelooven hebben, dat de Nagelen ook in de vrye— keur der Reg

ters gefiaan hebben ,a en darmen mogelijk te vergeefs fou twifien , by- al;

dienmen lig verpijnigen fou , om het getal juill met Drieofmet Vier te be

paalen. Alhoewel het waarlijk geen wan‘ílal hebben fou, yts fekers uit de

H. Schrift te konnen leggen , wanneer ons de waarheid hier van , in het Kruif‘

ligen van de Saligmaaker Iefus , afgevraagd wierd: fret de í’traks aangehaalde

plaatfe,]oh. zo: 25, 27. Maar offchoon het ons niet toe en komd legd Lip

Низ, uit het verfchil der Vaderen de keur te nemen; nochtans hel ik feer na

het gevoelen der vier Nagelen. In de Griekfe Kerken vondmen eertijds de

Schilderien van Jefus doorgaans met de Voeten van malkander aan het _

Kruis genageld. Waar van de wijs der Aanhegtíng foodanig was, datfe ä“ ‘ÉÜAOÈ

eerfielijk de handen, daar na de voeten valt maakten: beginnende in bei— hî‘étìîgäï

de van den Regter. En alhoewel het geheele Lichaam voornamelijk aan de Меде:

Handen moelle hangen, foo en moetmen fulks geenfinds inшали trekken, D“ ¿e

noch onmogelijk houden, gemerkt de Been-agtige en taaje Zenuwagtige наша-раж

deelen der. handen , tot dele laít {lerk genoeg zijn ; en vry minder te draa- ‘ZÊ'SCÊÏÏÊ"

gen hadden ‚ wanneer men lig hier toe ook noch een foodanigen Middel- ¿man

bankje aan het ítaande Kruis—hout verbeeld, als wy boven hebben begon- "ЁЖ“

nen te melden. Doch dat Lipfius hierintwijlfeltrekt, ofde Middel—palm ’Ïiîrclàn;

IC 0u Cl.
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der handen hier toe genoeg was 5 en bedenkelijk houd , ofde Nagelen niet

‚ wel te mets even `agter de Voor-hand , dat is aan den Onder-arm , tuffchen

¿y de Speek en de Arm-pijp, ingeflagen zijn geworden 5 gelijk den Grooten

öcr‘difll‘ Schilder—meeller P. Paulus Rubens fulks, alhoewel niet altijd , in fijnTa—

’ Nagelen

¿Mdm fereelen waargenomen heeft : daar in fchijnd fijn oordeel met al fijne na—

Onder-lfm volgers vergeefs te waggelen. Want behalven dat wy dagelijks lien , hoe

”мы“ een geflagen Os, van ettelijke honderd Ponden wegens, aan twee dunnePees

knoopen der agter-fchenkelen opgehangen word; foo heeft Fontanus ge.

noeglaam uit de faamenbindfelen der Hand-palm ‚ de mogelijkheid defer

daad bewefen. Gelijk mede het maakfel des menfchen leerd , dat het door

wonden van de beneden Arm, om de veelheid der Aderen , de Dood des

Gekruiften te feer verhaalt, en by gevolg de [traf tegen ’t voornemen des

Regters , veelfinds had konnen verminderen. Doch waar toe hier over in

шунты gebleven 5 daar wy het doorbooren der Handen , niet alleen van

Jefus in den zz. Pfalm voorfeid vinden5 maar fulks ook klaar genoeg ver

vuld fien in de Euangelifche Hifiorie 5 nadien de woorden van Thomas ‚

Joh. zo: 25. Indien ik mfg/'ne Handen niet enДе, het Teeken der Nage

len , en туш Vinger daar z'n/ieke ,' niet anders dan defe waarheid beveiligen:
' vergelijkt’er de antwoorde van den Verrefenjefus mede , daar hy tegen r1 ho

mas feid 5 Brengd uwe Vinger hier enЛег mĳne handen ‚ vers 2 7. Dus houden

wy dan voor waaragtig , dat de Aannageling midden door de Hand-palmen

gefchiede 5 daar wel een fnerkende pijn veroorfaakt , doch weinig Bloed-ade

ren geraakt wierden 5 en de Lijders deswegen niet aan een haafiig einde qua

men: gelijk fommige dat uitvoerig tegens Lipfius bewefen hebben. Doch waar

Dude@ dat feker Godsgeleerde , die feet veel gefchreven heeft, gelefen ofhooren

Nagelen feggen heeft, dat dit gemeenlijk met Houte Nagelen gefchiede; fulks heb

ä:1‚ĳ‚°“’° benwe tot noch niet konnen wijs worden. Voorts meenen wy , dat fommige

Щи2“ uit Lipfius met meerder fekerheid gevoelen , dat in geval dat de Lichaamen

wml' fwaar en de Handen teer waaren , de Koorden waar van boven gerept is , een

noodwendig hulp-middel geweeft zijn, om alle gevaar van doorfeheuren

der Nagel—wonden , voor te komen. Gelijk die ookaanBaldadige en hart

nekkige Kruis-boeven, een gereed middel tegen het los—wrikken der Han

den konnen verfirekt hebben. En dus ver fou hy onfes agtens wel o'ordeelen;

doch datfer alleen daarom fouden by-gedaan zijn : als mede dat’er een Koor

de gebruikt is, om de Lichaamen , het zy om de Borí’t of onder de Ох

felen, aan ’t Kruis valt te maken; daar in fehijnd die GeleerdeMan niet

Damgecn alte valt in lijn Schoenen te {laan 5 fchoon hy ook het Bankje of Hou

V°°£bank ten-Tafeltje dat fommige tot een onderl’teunfel der Voeten aan het Kruis

itaiiù‘cì‘s fiellen , wil verworpen hebben 5 ongemoeid dat Gregorius Turonenfis het fel

веже“- ve fig foodanig aan het Kruis van Jefus , uit Godsdienfiigheid ingebeeld

heeft 5 mogelijk verleid zijnde door de fweemfels van eenige oude Schilde

rien en Beelden 5 daar Lipfius niet alleen ook van getuigd gehoord te heb

ben 5 maar daar door hy ook in fijn oordeel foo ver heeft beginnen te aarfe

len, dat hy dufdanigen Voet-bankje aan het Kruis vanJefus , niet geheel

roekeloos wil verwerpen 5 alhoewel hy fegd , fulks veel fiouter, ontrent

dat van andere te durven doen. Doch darmen eertijds alleen uit een Gods

dienl’tige Eerbiedigheid dufdanigen Voet  bankje aan het Kruis van Jefus

bedagt heeft, kan mogelijk het Grieks Opfchrift van dien Penning be—

denkelijk doen houden , welke aan Lipfius door fekeren Vriend gemeen ge.

maakt is 5 alwaar gelefen word: KOCMOV то Аттгоы AIMA Tov ov

Aorov , Het Bloed 'van ст, het Woord , is het Randfiìen der W'eereld.

Zijnde defen Penning van Keiler Henricus uit Confiantinopelen gefonden

on
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ontrent het Jaar I 2 08. Maar waarom fullen wy de blij ken derlaatere Schrij

vers geloof geven , die ecrit geleefd hebben naar dat de Kruis-flrafal lang de

í‘chop gegeven was; daar wy veel ouder getuigenifi‘en hebben _, en welke leef‘

den allie noch in gebruik was ? en wy immers altijd fien en hooren , voor Hoo—

ren-{eggen en Ertgerugten , behoorden plaatfe in te ruimen. Dus {preken dan

alle de bchrij vers voor Confiantijn de Groot, wel van een Middel-uitítek, dat

als een Blokket , of Houte Paardeken , daarmen Schrijelings op zitten’kon—

de , midden in het Staande—{luk des Kruis ingevoegd was 5 maar van geen

Voet-Bankje, op welke de Gekruil’te te gelijk Stonden en Hingen ‚ en dat Ьу

na volgens de maniere als dejaponefen veeltijds plegen te doen 5 hier ook in

ons Print-Tafcreel afgebeeld onder de Letter M. en infonderhcid na de oude

Schilder-wijle by N. vertoond. Welke maniere der japonefen foodanig is,

datfe ook behalven het Voet - fieunfel , noch een Zit-ban kje hebben : en

voorts daar in van de Romeinfche Kruis-wijfe verfcheelden , datfe de Han

den en Voeten alleen met Koorden vaí’r-bonden , en na een wijl hangens ,

met Spiefl‘en doorílaken 5 maar nooit gewoon zijn met Spijkers valt te Na

gelen 5 gelijk B. Ríccius mct eenige niet onkonllig gefneden Print  beel

den aangewefen heeft; fonder nochtans eenig bewijs van een Zitbankje te

laaten fien. Waarom dan ook alledoorfigtige Mannen , weinig geloof aan

foodanigen Voet~bank by de Romeinen Willen gegeven hebben5 lchoon het in

niet heel Oude Penningen , en fommige Schilderien , foodaníg gefien word.

Maar het gene eenige Geleerde wonder doet _, is dit 5 dat de neerllige Lipfius

een gantfch Boek van het Kruis gefchreven hebbende, niet eens aan het kleine

Dwars-hout dat met een End navooren aan het regt-Ptaande Kruis—hout uit

fiak , gedagt heeft 5 daar het ons nochtans bekend gemaakt werd van Luiden

die in de tijden voor Coní’tantijn , en als de Kruis-firafnoch in {wang ging ,

geleefd hebben 5 namelijk Irenœus ‚ Tertullianus en Jufiinus Martyr , uit

wien het de Gelcerde Schaliger alder-eerí‘t fchijnd opgefpeurd te hebben.

Zijnde dit uitfiekend Hout als een Bankje , fomtijds wat rond-agtig of[lomp

vierkantig; doch meefideels na de boven zijde met een fcherpe Rug , op de

wijs van een Houte Paard. Befiet’er de Print-verbeeldingen van op de Kruis—

Berg ontrent 7. en 8. Waar op dan die gene , welke Gekruiíl wierden , fooda

nig Schrijelings opgefet wierden , dat het felve Dwars-hout van tuffchen de

Beenen na vooren uití’tak: Waar van wy de verder behandeling nu al hebben

verklaard , navolgens de Print-verbeelding ontrent de Letteren H. K. `In

voegen datmen het gemeene en waare Kruis moet aanmerken uit Drie {luk—

ken l’aam-gefet te zijn 5 namelijk een groot regt-{laande Stuk of (taak 5 en dan

een kleinder {luk , dat ontrent het boven—end , daar dwars tegen ingevoegd is:

en ten laatfien het benedení’te Blokketje , of Paardeken daarden Lijder op

Zat of Reed , gelijk jullinus Martyr fegd. En alhoewel fommige dit Uit.

fieekfel op het boven-gemelde Voet-bankje willen gepaíl hebben 5 op wel

ke den Lijder met de Voeten als op een Klos ofKardoes ‚ vaíl-gefpijkerd

wierd , navolgens de maniere by N. vertoond; fulks en fchijnd geheel met

het feggen van Juflinus Martyr niet over-een te komen; nadien een foodaP

nig fiaande menfch , niet wel en kan gefcid worden te Rijden , noch te ruilen;

maar veel eigentlijker eenen die all‘oo op een U itflck zit als in H. K. Invoe en

wy daar uit beíluiten mogen , dat de Gekruifie met hare Billen op dufdanigen

Houten Paardeken zaaten 5 de Beenen te wederzijds neffens het Staande пик

af-hangende 5 en de Voet—planten met twee Spijkers een weinig van den an

deren , daar tegens aangenageld wierden 5 na datie eerfi daar toe met Koorden

waaren vait-gebonden: gelijk u onfe Printverbeelding ontrent K. fulks ge

noegfaam aanwijfi : En dus niet kruiíTelings de Voeten over malka‘nderen, ge—
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Voeten lijkmen het foo meer na de wellland en verkiefing der Schilders , als wel na de

Ziin нет“ waarheid, doorgaans afgefchilderd liet : dog waar over al van ouds , een groot

d“ verfchil by de Geleerde is geweefi. En dat de Romeinen d’Aanhegting der

kruiflèling‘ Voeten niet over,maar nevens malkanderen hebben ‚gedaan; word ook door het

шага" getal der Vier Spijkers bewefen. Gelijk dan mede het maak fel des menfchen.

"G afm- daar tegen flrijd , en de Voeten , zijnde de Becnen aan een Hout foodanig regt

gm' uitgefirekt,als de Schilderien vertoonen, niet foo vlak en konnen aangenageld

worden ; ten zy dan dat de Knijen een weinig voorwaards—uit gebogen {laan :

van de Schilders alleen om de minder welfiand nagelaaten 3 of zijn blindeling

hun Voorgangers nagewandeld ; fchoon mogelijk lbmmige beter weten , allie

doen , om dat het foo de gemeene Mode is. Enop defe voet gebeurd het dan ,

darmen Krucifixen fiet,waar aan het Beeld van Iefus foo net en glat uitgefirekr

hangd , als of ’t flegts een vermaak-Spulletje was aan foo een Kruis te hangen.

’t Geen waarlijk te befirafl‘en is. En fchoon mogelijk ymand mogt denken,dat

fulks in onfe kleine Verbeeldingen niet alte naauwkeurig in agr-genomen is ;

. зап dere ßo hebben wy ’t felve nochtans in de voorgaande * groote Kruis-verbeelding

ЁШ 5"' veelfinds doen verbeteren; om dat het hier tegen onfe goedvinding,door deon—

' gehoorfaamheid des Konfienaars alreede dus gefchied was. Waar uit dan nu

ook ligrelijk kan afgenomen worden , datfe dus zittende, en felfs dood zijnde,

beter hebben konnen ruilen _‚ dan datfe fiaande met de Voeten op een Bankje,

aan ’t Kruis hebben konnen opgehouden wordenmadien door de pijn en fmer

te der Voet-nagelen, het Lichaam veel eer vermoeidheid dan bequaam деци—

fel verfehaft wierdom te ruilen. Te meer gelooflijk , wanneermen aanmerkt,

dat Tertullianus dit middell’te Dwars-houtje noemd, Het Uz’ĳíek ‘van de Zit.

bank. ’t Gene dan ook veeltijds na boven fcherp , dat is met een Ruggemaakt

wierd , om ook noch een pijnelijk zitten , tot de fmerte der Kruis-nagelen toe

te voegen : gelijk dat uit de woorden van Seneca niet duiller afte nemen is , als

hy feid 3 Hangd m)’ 'Ury op , en doet een Scherp Kruil: onder my daar ik op Zit

teufal. Hoedanige woorden Lipfius mifl‘chien feer qualijk op de l’trat‘door

een fcherpe Spits-paal, die van onder ingeí’teken boven uitquam,gepalt heeft.

Ook falmen duídanigen Zit-bankje , aan de Kruillen te ligter noodfaakelijk

De Сс- agten ‚ wanneerwe uit het vervolg fullen ontwaar worden , dat de Romeinen

Едите niet gewoon waren de Gekruil’te na de Dood af te nemen ; maar datle die

Ëäïá‘dm шеей daar aan lieten vergaan 5 en van de Raaven en V lees‘etende Vogelen

niet afge- verteeren : in hoedanigen gevalle de Lichaamen door het rotten der won

“om” den in handen en voeten , wegens haar eigen fwaarte , feer ligt van de KruiíTen

hadden konnen afvallen: waar tegen (y dan door foodanigen Middel—hout ,

merkelijk onderlteund wierden. Want of wel de Hand—beenderen , Senu

wen en Pefen , Pterk genoeg van maakfel en faamenflel zijn , om een темы:

met Spijkers doorboord , daar aan op te hangen en te dragen 5 foo moetmen

Nuttighcjd nochtans agten , dat fulks alleen plaats kon vinden , wanneer de Lichaamen

noch vers en levendig, ofte flegts een weinig tijds gefltorven waren; en niet

Paardckcn wanneer de faamenbindfclen der Beenderen , door ’t uitgeí’torte Bloed en Ze

en_ `nuw-vogten ontbonden , en los-gemaakt zijnde ‚ begonden te rotten en door

te fluipen. Soo dat hier uit klaar geilen word , dat dit uitltekend Hout ,

niet alleen en diende om deLichaamen in en nade Dood te onderfehragen 5

maar het verl’trekte ook voor een eerí’te of tweede Trap , om het Kruis te

beklimmen : naardien den Misdadiger gemeenlijk eerl’r op felve gelet of

opgebeurd wierd , om aan het Kruis vafl—gehegt te worden. Gelijkwc ook

hebben geiìen . dat de Kruis-houten voor de Aanhegting ,in haar volle maak

-fel in de Aarde pal gefet [londen , of even voor de btraf-daad daar in ge.

~dolven wierden. N aar de Vall-hegring volgde noch de By-hegting , ofhet

voor—
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voorhangen van een Opfchrift; namelijk de oorfaak der Lijf-firaífe ; ofliever

een korte Inhoud van het Feit des Misdadigers. By de Romeinen gemee, НЧ“)?—

nelijk den TITĲL genoemd; welk woord den Euangelilljohannes daarom „4.

ook gebruikt heeft; en Mattheus feet wel na de ware en eigentlijke beduidenis, ¿F Антв

De Oor/aak der Befihuldiging genoemd heeft. Met welke beide benaamin- шт;

gen , de Griekfe en Latijníe Boeken feer wel over‘een-llemmen. Dufdanigen

Таи! , Opjŕ/Jrift , ofOorfank dekbefibuldlging en i5`z‘raf¿v was men ook veel- wim@

finds gewoon , neífens ofvoor den ver-Oordeelden te draagen , wanneer fy ЁЧГЁ‘Ё“ °

omgeleid wierden; namelijk als fy door het gemompel des gemeenen Volks , „I; акын,

en als ten Toone voor al de Weereld henen geleid wierden, om daar op elders

eílraft te worden: liet onfe Printverbeelding ontrent R. T. E. F‘. Daar die

Opfchrift dan den ver-Oordeelden plagt voorgehangen ofbygehegt te wor

den: alhoewel wy ook byjul’tus Lipfius vinden aangeteekend, datmen dufda—

nigen Titul te mets heeft naargelaaten ; en het alleen voor genoeg gehou.‘ о

den wierd , dat de Oorfaak van des Misdadigers firaf, mondeling door een mieder”.

Beampt Uitroepeìr , gaande voor den Sterveling , aan het gemeene Volk be- “ТЕС is

kend gemaakt wierd. Gelijkwe mede fulk een maniere van doen in de verhan- иже.

deling der joodfche DOOd-{traffen hebben gefien: alleen daar in verfehil— ШЬЁМ

lig ‚ dat fy gewoon waaren ook neflí‘ens het Uitroepen , de Oorfaak des gem t“

‘ Doods op een Schrijf—Tafelken te [tellen , en ’t felve voor den Lijder tot op

fijn Kerk—hof benen te draagen. Doch uit de Kruis—wijfe des Saligmaakers De oorfnk

blijkt het genoeg, dat de Romeinfehe gewoonte mede bragt, duídanigen

Opfchrift , boven het Hoofd der Gekruilte, voor te hangen , of valt te heg. gingwierd

ten; en dat ongetwiijelddan eerít , wanneer fy alreede volkomen daar aan ge- ïcîâcîîm

nageld waaren: waar van breeder in ’t volgende Hoofdíluk. Daar ons dan ven'thoofd

niet alleen verfcheide dingen aangaande de Inílelling defes Opfchrifts , en 21:52:12“;

de Form-gedaante [al te onderfoeken Haan; maar ook in bedenken fal ko- hiliigeniig ‘

men 5 of Pilatus het Opfchrift niet en heeft laaten agter-houden , tot dat de A n “А

]oodfe Overprieůers met den Kruis—draagenden jefus op Golgotha gekomen „1113“

Waren? nadien fommige meenen dat Гу den Inhoud van ’tfelve eerí’t fchi'- “авт:—

пеп betwilì te hebben , doejefus al Gekruil’t was; en dat het boven fijn Hoogd ÍÄÌÖÏÎJC'‚

hangende ‚ van veele voorby-gaande joden gelefen wierd , volgensjoh. 19. и?“

vers zo, 2 1. ’t Gene nu naar de Aanhegtinge gefehiede, ofden Lijder aan het

Kruis overquam 5 was eindeling de Dood _, de Bewaaringe ‚ en de Verrottinge w“ m ¿c

 (76. Wat de Dood belangd,defelve was onder een groote pijnelijkheid, lang- 42|»th

faam en fwaar: want delelve en wierd in die Straf-lijding niet dan door :mlm

Honger en Dorit; en door een langfaame afdruiping des Bloeds, veroor- ovcrquam.

faakt. Ofte ook wel , van de menfehelijke bewaaking verlaaten wordende _,

van de verfcheurende Vogelen , of Wilde Dieren jammerlijk aan ’t einde

gebragt. En of wel het bloed hier alleen tragelijk door de Wonden is kon

nen uitlekken; nochtans ifl‘et gelooflijk dat veele fwakke _, alfoo wel hier door

als van het GeeíTelen en Slaan , dat voor het Aannagelen dikmaals onder de

benen-leiding gefchied was , aan hun Dood gekomen zijn : alhoewel het an

dere door de {lerkte des Lichaams en de kloekheid van haaren Geeil,te

gen dit alles (ее: lang hebben uitgehouden.- Gelijkmen daarom ook van Весь.

iommige leeíl , die een ruime tijd 3 ja ettelijke dagen aan het Kruis ge— ykwißc _

leefd, en kloekmoedig van het felve tot haare Regters gefproken hebben, гнёта“

Van de Salige Andreas word verhaald , dat hy twee daagen daar aan ge— telve in na

leefd, en het Volk geleerd heeft. En van Viétorinus, die onder Nerva ШТИЬЩ

als een tweeden Petrus , met het Hoofd nederwaards gehangen is , fegdmen -,

dat hy het drie dagen aan ’t Kruis uitgehard heeft: ja Thimotheus en Maura,

die onder Decius in Egipten gemarteld zijn , hebben negen daagen, aan

Zzzz z het



732 Voon-Bnnnmsnr‘s тот na vaznscns WYSHEID. V. Bock.

Dc|,„g_ het Kruis hangende, elkander in ’t Chriílen Geloof onderf’reund , en ha.

levendheid re Martel—rol voleindigd; gelijk B. Riccius uit Baronius aanteekend , en met

ge- een feer fraajc Afteekening vertoond. En alhoewelmen in dit geval ligtelijk

«Шт. kan gelooven , dat dufdanigen taajen Leef-geell , naauwlijks elders dan uit de

Goddelijke Fonteine des Levens kan voortgevloeid zijn 3 nochtans leeflmen

ook van eenige andere onder de Heidenen , dat fy haar in dele uiterílze dingen

feet hartnekkig en onver’tfaagd gedraagen hebben. Gelijk foo de Koning

Bomilcar by juilinus, midden op de Markt aan het Kruis gehegt zijnde,

met een groote fiandvaí’righeid fijnes gemoeds , niet alleen de wreedheid ‚

der Burgeren doorftond 5 maar ook van het hooge Kruis als van een Reg.

ter-Roel , de Schelmllukken van dit Volk verkondigde. Sommige Booswig..

ten hebben haar [elven ook t’eenemaal moedwillig tegens de Dood aangekant;

gelijk die onverlaate Proutaarden by Seneca, welke haare omílaanders van

het Kruis in ’t aangefigt fpogen. ’t Gene ons niet ongeloofbaar [al fchij.

nen , wannecrwe lien dat een uit de Moordenaars , die metjefus Gekruiíl:

wierd, foo koen en hard van gemoed was, dat hy noch luft had omje.

fus te befpotten en te lalleren , terwijl hy in het ielve Oordeel was 5 en

geen hoop had dan door de uiterfle Paal, voor fijne Schelmflukken, een

harde Dood in fijn vermorfeldc Schonken te fmaaken. En om dat het Pila.

De lang- tus niet nieuw en was , dat de Gekruiile fomtijds heel lange leefden ; liet daar,

om is hy ook foo feer verwonderd geweeí’r, als hy hoorde dat jefus foo

выпас vroeg voor den Avond geilorven was, dat hy niet na en liet den Hoofd,

ждёт“ man daar over, met groote naauwkeurigheid te ondervraagen д Marc. 15,

Pilarusaan— vers 4.4.. Doch hy en dagte niet , datjefus felfs magt hadde om het Leven af

Scm‘k“ te leggen д alhoewel hy Wel wille , dat hy hem onl‘chuldig d’overlal’rigejoden

te geval ver-Oordeeld had. Maar gelijk het Kruis ende дымят; wel een

пикша: Straf-tuig en middel was , aan так de. Misdadígers in de Dood gingen 5

maar niet door welkers aangebragte [щеке fy _alleen de_Doodlìierven ,_ (ge.

en was um lijkwe aanßonds fullen toonen д) alfoo leel’rmen ook, dat fommige te niets

жать uit medogendheid der Princen en Overheden _, van het Kruis zijn afgeno

l men , en het Leven behouden Ebben. Of nu 0011: de Galbrakende JUOd’

fche Overprieílîers ‚ ftaande by jefus Kruis op Golgotha., hier op eenig..

finds het Oog gehad hebben , alfl‘e feiden ,_ Indien b); de Koning фигни ‚

Bedenking dat h} nu, ajkome тип/шK_ruu ‚‘ f_ulksfou mogelijk ymand bedenkelijk mo

mide d“ gen houden: alhoewelfe dit ook fchijnen geleid te hebben, om Pilatus Ор

‚36:3 fchrifr , dat haar foo feer. tegen de Вот Huet,l te befchimpenì en te beletten ,

reggcnde dat het niemand anders danioû als [y wilden, en quan) op temmen. Oftefoo

:Sgam fy dit alleen feiden , om jefasV over fijn voorgewende Magi; tebefchimpen;

{on komen zijnde nu fijn vermogen even als fijnhanden en voeten aan, het Kruis-hou:

а" vernageld; en hy door het af‘komcn van ’t Kruis , haar waarlijk betoonen

foude , groot vermogen te hebben infig Íielven loste maaken; foo hebben fy

fulks nochtans ook konnen feggen, van, wegen de mogelijkheid der faakei

Еспгйдс- namelijk dat eenen Opgehangenen van th Kruis losgemaakt zijnde , ge»

lĳk afge'w' nocgfaam in het Leven koude blijven 5. en niet noodkakelijk van die vers be

komen wonden moelle fierven. ’t Gene eeniglìnds van verre fchijnd bewefen

kon“! te worden , uit het fomtijds verhaafien des Doods: waar vanwe terfiond

жжёт" fullen fpreken. Waar in ook noch defe Spotters konnen gelien hebben, _op het

blijven. wonderlijk genefen van Siekten en Wondendat jeíus over-al onder hen

gedaan , ja felfs de Dooden Opgewekt hadde 5 en den Dienllknegc M_alchus

lijn afgeklonken Oor in Gethlemane’, even des nagts te vooren in haar by.

zijn toegeheeld had: willende hier nu wederom, een Teeken lien , Matth.

12: 38. Daarfe geenfinds dit voor een Boven-natuurlijk 'Becken van Eem

ad
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hadden willen aannemen ; dat hy aan het Kruis vaít~genageld zijnde , daar aan

fierven, en Begraven zij nde,wederom Levendig worden londe. Gelijk hy haar

te vooren onder het Teeken vanjonas hadde voorfpeld , Matth. 1 z: 39,4.0.

Doch niet als naar dat hy eerft aldus fonde Verhoogd zijn , gelijk Mofes de ’

Koopete Slange Verhoogd hadde; en dat hy waarlijk Geltorven fou zijn.

Hoedanigen proefhy, behalven fijn verblijfin ’t Graf, ook noch aan ’t Kruis

geílorven zijnde doorf’raan heeft , wanneer hem een Baldadigen Rakker met ‘

een Hand-{pies doorítak. Voorts en moeten wy niet vergeten hier noch aan

te merken, dat ook de Verfcheuring door de Wilde en Vlees-etende Dieren , De Сс

te mets een Oorfaak van de Dood der Gekruilte zy geweelt. Want fommige Мите

Misdadigers aldus aan de KruiíTen valt-gebonden , ofte dat toe ook verna‘ а:

geld, zijn dikwils Levendig en fomtijds Gel‘torven zijnde , den Honden en Wilde те

Vogelen tot een proye gegeven 5hier ook in ’t Print-'latereel der Kruis—firaf- gäfjecnm

fen , ontrent D. aangewden. Gelijk Liplius mede aanteekend , dat dufdani- lanen." ’

gen uitvaard ook wel in ’t Geregtelijk Dood-Vonnis pleegd uitgedrukt te

worden. Waarom Apuleus dit ook voor een eigen Pijn-[trafvan het Kruis ge

fleld heeft ; dat de Honden en Gier-vogels de binnenlte Ingewanden uit

fcheuren. Waar uit wy dan in ’t voorby  gaan te leeren hebben ; dat de

Knullen heel felden foo hoog geweeit zijn , als de dwaalinge der Schil

ders ’t gemeen gevoelen heeft ingeprent; Ja daìfe mogelijk nooit foo hoog

in de Lugt opgeíloven zijn 5 dewijle veele blij ken en doeningen , die de

Aanhegting betreffen , daar tegen aanloopen: ‘gelijkwe alreede gefien heb

ben , en nu noch verder blijken Ы. Еп wie kan doch regt bedenken , hoe de

Honden en Wolven tot de Lichaamen zijn konnen genaaken 5 by-aldien

defelve foo (ее: boven de Aarde hebben verhoogd geweelt г Dus zijn dit dan

meellgalle de manieren des Doods , welke aan het Kruis Geleclen wierden. Ве

halven noch darmen by Lipfius leefl: , dat fy ook fomtijds met een Hand—(pies Нос en

dooriteken zijn ъ het zy dan om de Dood te verhaallen ‚ ofte om te onderl‘oe- 33:55"

ken , offe niet al gefiorven waaren. Het ecrite getuigd defelve Liplius dat aan dchckrní—

Marcellinus en aan Marcus gefchied is. En het tweede verneemdmen meend жжёт"

hy , uit de Euangelifien ¿namelijk dat een Krijgsknegt de Zijde van den reeds тега.

gefiorven jefus opende met een Lancie , om te onderfoeken ofhyook waar

lijk Dood was. En dus gevoeld hy. Gelijkmen ook verhaald‚dat eenige Marte—

laars aan ’t Kruis hangende, met Pijlen doorfehoten, Gevild, Verbrand en met

Steenen dood geworpen zijn. Gelijk het laatfie van den Apolìel Philippus

verhaald word. Maar {al mogelijk ymand denken , zijn de Gekruifte ook niet OMC

de Beenen , namelijk de benedenl’te Schenkclen vermorfeld , en daar door in Сеют:

de Dood gefiort Ëja gewiffelijk i doch niet noodfakelijk noch volgens de eige

Romeinfehe Straf-wijfe van het Kruis. Alhoewel defe meeninge met niet alten kelen ge—

grooten fekerheid harddoorgedrongen isîen uit aanleiding der Euangelife Hi- за???“

itorie mogelijk by veele noch lang [land houden Ы. Doch die de („к wel on

derfoekt ,lfal wel lìen,ten minflzen in twij fl‘el trekken, dat beide defe Lijf-[traf

‚ fen niet tot malkander en behooren , en dat het laatí‘te hier alleen door byfon- Еп Offulks

der toeval en als. yts byfonders gedaan is. Want ofwel het gemeen gevoelen ЁЖ?“

tot dat geloove gebragt is , uit dien, darmen in de H. Hií’torie van jefus Lijden de Ro

leePt д dat deKrijgsknegten de Beenen der twee Moordenaars gebroken heb- '§21'th

ben 5 foo diendmen nochtans wel aan—te—merken , dat fulks nade Zeden der 1min was.

Joden gefchied is , often minl’ten feggenwe , van wegen haare leden; ja mo- D" ас

gelijk wel alleen by haar geoefend; namelij k,aan de gene die uit haar Gekruift Been bre

wierden; om datfe de Wet niet en mogten overtreden, die hen bevolen Ёж “geen

hadde , datfe den Opgehangenen , voor der Sonnen ondergang van ’t Hout „Qaïda“

fouden afnemen,Deuter. 21: 23. Doch nadien fy dusgeltraft wierden om {жёг-(1

Z 2 2 2 3 te с "n
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te fierven ‚ en derhalven niet en mogten afgenomen worden voor datfe

Dood waaren 5 en dat de meelte langer als tot aan den Avond leefden5 ja als

we gehoord hebben , twee , drie en negen daagen hebben konnen leven ; alfoo

moeite de Dood op d’een ofd’andere wij fe verhaaíl: worden: waar toe men

sm dc dan als de fmertelijkfie en veragtlle wijle 5 het Breken der Schenkelen ver—

meil-bn:- kofen heeft , op dat door dufdanigen duldeloofen pijn , de weldaad der

Ё: verhaaile Dood , eenigfinds betaald gefet wierd. Doch van welke egterjefus

Prim-vcr- niet fonder een verrefiende verborgendheid verfchoond bleef5 om dat fulks

Ëîiiiiiîix van hem voor-afgefchaduwd was‘, en hy daar toe ook het Leven te vooren had

vertoond. ‘ de afgeleid; op dat dat voorbeeld in niemand dan in hem vervuld en wierde.

Gelijk’er mede andere middelen genoeg by de hand waaren , om alsmen wilde

door een fagter wijfe, een Gekruil’ren van kant te helpen. Derhalven heeftmen

te agten , dat het Breken der Beenen niet eigentlijk tot het Kruis behoorde, of

een geregtelij k deel der Romeinfe Kruis-[traf was. Maar om dat het hier ter

plaats , uit de Euangelifche Hißorie als van ter zijden influípt 5 en dat fulks‘

van wegen de wreedheid der daad en veragtingemaail: aan het Kruis behoord;

ja dat het door tuíTchenval der joodfe Wetten , tot verhaalìing der Opgehan

gene op Golgotha gepleegd fchijnd 5 lufl het ons daar van noch yts te fcggen.

Want alhoewel wy tot hier toe gefeid hebben , dat de Been-brekingder Ge

kruií’te, waarfchijnelijk om derjoden wille gefchied is ,- en darmen daarin ook

Joh-1w 1» door den Euangelifl: onderfleund word , als hy feid 5 Deyoden dan op dat

de Lic/mamen niet aan de Kruzßfen fimden blĳven op den Sabbat/2 , (ж.

foo hebben fommige nochtans aan de andere zijde willen twijfelen , ofdefe

БЕЖ]? daad ook niet wel felfs by de Romeinen , tot verhaafting van de Dood der

kìfigoái‘ Gekruif’re gepleegd is geworden? nadien deJoden dit niet als een ongehoorde

by {is R° faak 5 maar als yts dat meermaals gefchiede , verfogt , en Pilatus haar ook ligt.

galmt ¿,_ voerig fchijnd toegeílaan te hebben : brengende den Euangeliil’ hier de reden

van haare Godsdienít , namelijk den Sabbath by 5 fchoon fy op alle andere da

gen , de Opgehangene voor den Ondergang der Sonne verpligt waaren af

te nemen. Doch hy noemd defen dag , om dat derfelver Voorbereidinge

aanquam , en den volgenden dag de Sabbath wefen fou. ’t Geen dejodcn dan

des te meer tot de afneminge heeft doen verhaal’ten : waar van breeder in het

volgende Hoofdíluk. Liplìus heeft aangaande de Been-breking poogen te

bewij fen , dat het woord Спинные:UM , dat is Scheen—Been breking ,

32:33; goed Latijn , en van een heel oud gebruik is by de Schrijvers. En gelijk de

hing der Naam , alfoo houd hy ook dat de Daad niet nieuw en is : want men heeft felfs

Oudmm‘ ten tijde van Plautus , en lang voor hem , de Schelmfe Slaaven dikmaal

met het Been - breken gedreigd : en het en waare niet oncierlijk , darmen

fulks niet meer onder de Chriftenheid malkander hoorde toe-graauwen. En

alhoewel defclve Autheur gevoeld , dat die [traf even als het Kruis , den

Slaaven feer eigen gewceit is 5 nochtans meend hy dat ook de Vry-geboorne

daar van niet geheel vry waaren , wanneer fy in grove misdaden vervallen

Нос ¿e waaren , ofte dat lig een wreeden Tyran daar door aan ymand wreken wilde.

Becn’bre— Infonderheid heeftmen onderde Vervolgíngen der Chriítenen ‚ meenigmaal

äè'äâ‘rä“ tegen de Martelaaren daar mede gewoed. Men leide de Schèen-beenen op

ьагсп om een Aanbeeld , en floeg die met een Moker ofYfere Hand-boom aanltukken.

Éî'gëfiïén Geli)kwe dat hier na , met meer diergelíjke wreede behandelingen , onder de

vervolging MarteLilrafi‘en , in een ruimweidig Print-Tafereel vertoonen fullen. Maar

“мыв gelijk de Keifer Conílantinus de Kruis-[trafuit Eerbied vanjefus Dood, af

fehafte5alfoo getuigd Viétor , dat hy ook de byfondere firaf van het Been—bre

Задом} ken te niete gedaan heeft. Ook merkt Lípíius aan , datde Uitfiîgj’ding ‘van

ЗПП’Ц а l

het Jeheen-lìeen , noch yts anders dan de Bem-brekz'nge was ‚ en daar van ver
ьь -де: m fcheel.
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fcheelde-‚om dat in die alleen de Spieren van de Kuit ofagterßeen afgefchild пацанами:

en in riemen gcfneden wierden. Hoedanigen wreedheid Hannibal tegens de gecc'usccrm'

Romeinen, en fommige Tyrannige Keilers tegens de Chriflenen dikmaals ‘

hebben gebruikt. Maar wanneer wy in de Euangelifehe Hiílorie van de Been

breking der Moordenaaren , en van de geoorloofde afdoeninge der Gekruille

lefen ; foo en moetmen niet meenen , dat ook niet de Verrottinge na de Dood, Verrorting

een Wettig deel der Kruis-ílraflr‘e zy geweel-l: want men liet de Lichamen feer ЕЁ"

gewoon aan de Galg—Kruill‘en hangen, en door het rotten des Bloeds en lnge- dcfirc'âer

wanden , als mede van de Sonne en Regen en Wind, bederven en te niet gaan. mĳn?“

Op welke een veragte uitgang Theodorus Cyrenœus aardig fpeelde, wanneer gc

hy tegens den Dwingeland , die hem daar mede dreigde , feide : Daar leid m]

met aangelegen of 1k op ¿Aarde qfт de hangt: de Verrattz'nge oîzderga. Dus

zijn dan de Gekruille niet alleen [eer felden afgenomen geworden; maar

fy wierden daar-en-boven , navolgens de Romeinfche gewoonte ‚ten minfien Gekruilìe

een tijd lang, wel naauw aan ’t Kruis door Wagten en Krijgs-knegten be- mïfîgmi,

waard ‚ op datfe niemand af en nam. ’t Gene dan wel meefl: in agt pleegd hangende

genomen te worden , wanneer den Gekruillen wat vermaard , en feer bekend bewaard’

was; ofte dat hy veele Vrienden hadde , ofverdagt gehouden wierd , dat En wm,

hy aanhang van Makkers ofFielt—genooten hadde, die fulks mogten doen , от (Щ:

om hem elders heimelijk in de Aarde te floppen. Gelijk wy in de Kruif- БсГсЬхсдС.

figing van _]efus niet fonder opmerking moeten voorby-gaan , dat defe be- мщьдъ

waarmg onder anderen, felfs een uit de Romeinfche Hoofdmannen isaan- W“ S4

bevooleu geweeflz. Daar ons dan ook in die Hiflorie bedenklijkvoorkomd;

of niet Pilatus , wanneer de Joden het Graf vanjefus wilden bewaard heb

ben ‚ haar niet die Wagt toegefiaan heeft ‚ welke te vooren by het Kruis was;

namelijk welke uit die Bende, die voor het benen-leiden in Pilatus Regt

huis over dit Hals-vonnis vergaderd waaren д en mogelijk ook wel de Uit

voerders van defe llraífe zijn geweeíl: , enjefus kleederen onder hen verdeeld

hadden : feggende Pilatus , Gy hebt етеWagr _‚ gaat benen , (гс. Tot welk

gevoelen Lipfius fchijnd over te hellen: ten zy dan mogelijk dat dit Dienfl

Werk onder hen meer zy verdeeld geweePt. En alhoewel fommige de woor—

den van Pilatus willen opgenomen hebben, als van een Gebieder die tegen wil

en dank yrs geeft, feggende onder een toefnaauwende wijfe van (preken; Hebt

een Wagr , (om dat het Griekfe woord íulks ook kan beteekenen 3) foo en

ontbrekender egter geen, welke meenen, dat Pilatus dit ter goeder mee- Wim,

ninge van die Wagt feide, welke de Priellîerlijke Hoofdmannen des Tem- wflkcl

pels doe onder haaren Dienl’c hadden 3 en met welke fy doorjudas beleid , Je

fus Gevangen hadden; waar van Pilatus wilde {eggen , datfe immers ge- J¢fusb¢

noeg hadden , om het Grafna haaren zin te verfekeren : loo dat het niet noo- mmc'

dig en was , een andere Garde, elders van haar Poll te ligten. ’t Geen moge—

lijk de Overprieílers liever gelien hadden , op dat het werk wat minder van

haar eigen opfigt en bewind fou fchijnen af te hangen. En dit fou onfes

agtens tot hier toe konnen genoeg zijn , van de Gemeen-gebruikelijke {traf

wijfe des Kruilfes, tot een Voorbereidfel omjefus Lijden en Dood,navolgens

die gewoonte , niet onvoegfaarn te konnen verklaàren; ten waare daar noch

eenige andere en feldßaame foorten van Kruis-firafl‘en bekend waaren , die

mogelijk ymand te nalatig fouden fchijnen datwefe overfloegen; nadien de

felve met de voorige Kruiiling eenige gelijkheid hebben , ofmalkander el

ders in verklaaren konnen. Wat eertijds de llraf door het PATIBULUM ,

of de Сад?! was , is hier vooren aangewefen; en wy hebbender alleen noch

de Метем Gaĳ'el die uit drie Houten de gedaante van eenjuk had , tot een

waarfchijnelijk onderfcheid van de Oude by te voegen 5 alhoewel fommige

dit
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dit voor het oude of waare Maakfel der Kruis—Galge willen gehouden heb

ben. En indien defe Gaffel die wy in ons Print-Tafereel ontrent F. onder

de gedaante van een Griekfe п vertoonen ‚ na waarheid aangetroffen is;

het en [al ons niet {waar vallen te denken , dat onfe hedendaagfche Gal

gen een overblijffel en na—beeld van defelve zijn. Gelijkmen ook meend ,

datfe met dufdanigen drievoudigen Galg-Juk na een wijle met het felve om

geleid en daar onder GegeeíTeld te zijn , aan een Paal als aan een Kruis

Opgehangen zijn. Gelijk’er ook geene ontbreken die meenen , dat dit de

Kruis-Galge of Patibulum der Ouden is; hoedanig men het Kruis behoor

de te verbeelden : aan welkmen de Aanhegting , volgens ’t laater begrip ‚ ook

Kriz/_mgm fou konnen noemen , van wegen dat de menfchen als over—kruis

daar aan hingen. ’t Gene eenigfinds ook Geií’teranus toegedaan fchij'nd,

als hy felfs jefus aan fulk een Galg—hout wil Opgehangen hebben ; waartoe

hy dan ook de Vorm der Griekfe T. verwerpt en de Hebreeuwfche n Ïbau

wil aangenomen hebben , daar hy veel eer de Griekfe П. Pi had moeten

verkielen. Siet de maniere daar van in ons Print-Tafereel ontrent F. О.

en Z. 1n welker plaatfe, wanneer het Kruis heeft beginnen op te houden,

mogelijk het Hangen met den Worg—Strop ingevoerd is. Hoedanigen [traf

by de Oude fchijnd onbekend geweel’t te zijn; alhoewel Homerus fegd , dat

de OnkuiíTe Dienflmaagden van Ulyffes alíoo geitraft zijn; noemende dieeen

Smaadelijke en Onreine Dood; om dat de Geeft die in de Dood opening

tot haar uitgang foekt , verítikt en binnen gefloten word. Waarom ande

re dit een Haauwe_, Verlaatene en W Dood genoemd hebben. Men

шаге naauwlijks onder de Grieken geoefi‘end 5 en by de Romeinen fel.

den in ’t openbaar. Want alhoewel datfe fommige ver-Oordeelde in de

Gevangenis met den Strop de Keel toeworgden; 100 en hingenfe die noch

tans niet op. Egter vindmen den naam daar van in de Eeuwe van Ifidorus

al in gebruik geweefi ‚te zijn. Gelijkfe mede in de Wet-boeken , die Tri.

bonianus en lijn mede-helpers verfaameld hebben , niet heel fclden in defe

nieuwe beteekenis gevonden word. Want doe de шт des Kruifl‘es weg

gedaan was, is dele Gaffel ook agter de bank geraakt. Waar van de oor.

iaak daarin genoegfaam openbaar is, dat Conítantinus te gelijk de Kruis

firaf, en by gevolg ook die, welke de Wetten verfamelden tot gebruik van

het felve , voor die en de volgende Eeuwe, alsdoor een fekere Wet weg

genomen heeft. En alhoewel daar door dit onheil ingekomen is, datwe

deswegen met minder fekerheid , aangaande veele dingen die het Kruis ra—

ken, {preken konnen 5 nochtans lult het ons hier noch een woord van de

verfcheide niet heel-gewoone manieren van Aanhanging by te brengen 5 niet

tegenfiaande de meel’te daar van meer tot de Martel—{traden , dan t0t de Ge

regts-ftrafder QJaad-doenders zijn in ’t werk gefield. Want gelijk de wreed—

heid nooit traag noch onwetende geweefi is in Straf-wijlen uit te vinden, alfoo

heeftmen de menfchen niet op eenerlei wijfe , maar anders en anders, en

geheel verfcheiden van de gemeene manieren die wy tot hier gefien hebben,

aan de Kruis- houten Opgehangen. Dus wierd dan de eerí’te ongemeene

wijfe , de Omgekeerde genoemd s namelijk wanneer fy de menfchen hingen

met de Hoofden na beneden, de Voeten opwaards. Gelijk Eufebius be

tuigd dat fulks den Martelaaren in Egipten wedervaaren is. Als mede aan

Petrus op fijn eigen bede ; om dat hy foo veel Eere niet en wilde genieten

als fijnen Meel’terjefus onder dejoden-genooten had. Waar van Chrifoíto

mus getuigd, dat defen Apoí’tel ook met Nagelen is aangehegt geworden. Als

mede den Martelaar Callropius: alhoewel’er ook eenige met Koorden , ge

lijk den Apoí’tel Philippus, valt gemaakt zijn: fiet de maniereontrent V.

en
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cn W. Men vind ook datfe krom , of fcheef en over—dwars, aan ofop de

Kruiíl‘en en op Pin-flaaken , als op een Vork zijn gelegt geworden. Van

hoedanige men by Plutarchus leeft in het Leven van Artaxerxes. By fom

mige gemeenelijk _, de Schec’ue Лап/жуёт; genoemd. In ’t Martelaars-boek

vindmen van Anai’tafia ; datfetuífchen twee Paalen over-kruis te faamen-ge‘

voegd, met uitgefirekte handen en voeten is valt gemaakt geworden: namelijk

in de geflalte van een Romeinfe X. waar van de wij fe onrrent B. en C. in ons

Tafereel te fien is. Ook fullen wy onder de Martel-firaffen ‚ hier na ontwaar

worden ; dat eenige tuílchen de neergebogen Boomen Opgehangen zijn , die

dan los-gelaaten, daar door van malkanderen gefcheurd zijn. ‘W elke maniere

. Propertius ook tot de Kruiílen betrekt. De menfchen wierden aan de Kruif‘

fen Opgehangen om op verfclieide wijfen daar aan te fierven. En foodani

was onder die ook de maniere , dat de Opgehangene met een Toorts-Vlam—

me geblakerd , en door den Rook verlhkt wierd : waar van men by Cicero

leeíl. De Keifer Alexander deed een Bedrieger die Rook verkogt hadde,door

gelijke firaflÊ‘e in de Dood gaan: en het is aan de Martelaaren dikmaal ge—

pleegd ; en onder die aan Pionius en Palycarpus , Billehoppen te Smyrna. ja l

daar zijnder op eenen tijd veele met de voeten opwaarde-gehangen, door den .

Rook geflikt, of regt-op aan een Paal of Diflel-boom hangende met Vuur Het hrm

verbrand. Van welke leer gemeeneMartel-í’traf, Tertullianus verhaald; dat de den en nu:

- Chrillenen fpots-wijfe , SEMAXII , dat is, Half—Aflenaars, van wegen de Spil

of Staak daar aan fy valt gchegt wierden: en SARMENTITII, dat is, Takkabof- I«Émile een

ferr , van de Hout-buíTer , daar mede fy gebrand wierden , zijn genoemd ge—

worden. _Ia men meend ook door een Oud Erf-getilgt , dar den Apoltel Phi- Martel

lippus , aan het Kruis hangende, met Steenen Dood geworpen is. Het Kruis “mi

heeft ook tot een Vleefch-bank gediend; namentlijk wanneer fy de men- Kruis’hout'

fchen; die daar aan hingen , den Wilden Beef’tcn ten prooje gaven : ge- ĳl” “i; k'.

lijk van veele Martelaaren , en ook van die geen Chrif’tenen waaren , ver- вещь:

haald word. En op defelve wij fe dedeNero , volgens fijn ontmeníte leelijk.

heid , in de Sehouw-fpeelen , wanneer hy felfs met een Beeí’ten Huid toege

doll , Mannen en Vrouwen , die aan Paalen gebonden waarcn , als een dol

len Tyger aanviel. Na dit gebruik van het Kruis, vindmen aan ’t felvc noch

cen andere firaf toegepaí’t : namelijk wanneer de menfchen niet levend , maar Doodeu

dood daar aan gehangen wierden : waar van men mogelijk een Na - beeld Î‘âi’îutill‘en

onder ons fou mogen fien in die gene, welke met de Dood gefiraft zijnde, Opgehan»

op een Rad geleid worden : want gelijk dit gemeenlijk gefchied tot een lang- gm

duurig Merk- teeken en fchandelijk blijk van haare quaade Feiten; alloo

plagtmen ’t felve by de Ool’terfche Volken aan het Kruis te doen: namelijk Villin m

na datfe eerí’t door verminking , en verbreking der Ledemaaten of Villing , „днём.

aan een harde Dood geraakt waaren. Want het Villen en Spier-fnijden ‚ “РЕ Ё‘Ъ

was eertijds feer gemeen onder d’Egiptifche en Perfifche Lij f-í’traffen : En het ждешь:

word onder de eerflze fegdmen,noch geoefl‘end tot een [traire van Straatfchen- Schclmm

'ders en Moordenaars: doende defelve door Villen , en ’t Vleefch tot aan de ac'

Navel van de Beenen af te fchillen , een langwijlig Dood befiiuren. ja men

vind ook datfe Beelden in plaats van menfchen tot ítraffe aan de Kruiflen op- Dm Zĳn

gehangen hebben ‚- waar toe Lipfius de gefchiedenis van Celfus tot een voor- ook Beel

beeld by-brengd: welkers Lichaam feid hy van de Honden gevreten zijnde ‚

fijn Beeldnis tot een nieuwe foort van fmaat , aan het Kruis gehangen is. opgehan

Maar al genoeg van de Form en het gebruik des Kruiíl‘es; wy behoorden gm'

ook aan de Stoffe en de Plaatfe deífelrs te gedenken ; op dat dit in defe ver

handeling door nalaatigheid niet en fcheen over het hoofd geilen te zijn.

Uzt wat ‘voor Stwfe , vraagd Lipfius , wierd bez Kruis gemaakt 2 En hy

Aaaaa ant
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antwoord 5 Uit Hout dat b] de hand engereed wm’. Maar doch vraagd hy ver.‘

‚ der 5 Uit wat fvoor Hout war het Kmu' ‘van З’фц ? Ну antwoord wederom 5

W_y тетеп uit een Eiken-boom .‘ En grondvei’r fijn reden hier op 5 dat geloof

waardige Mannen getuigen,dat de {hikken welke van dat alderheiligite Kruis

hout heden noch overig zijn, dufdanigen foort van Hout vertoonen : En fulks

wil hy daar en boven waarfchijnelijk geloofd hebben , om dat defe Boomen

eertijds , als ook noch , overvloedig in hetjoodí‘che Land wallen. En ten laat

iten , om dat dit Hout heel ilerk en bequaam tot de Aanhegting en tot het dra—

gen vald. Doch feid hy, dat eenige Schrijvers der voorige Eeuwe , drie of

vier geflagten van Hout aan het Kruis des Heeren erkend hebben ,- namelijk

Cederen , Dadel , Cypres en Olyven~hout 5 fulks agten wy veel meer nieuws

gierig , dan na de eenvoudige waarheid gefeid. Doch waarom mogelijk in

het Nieuwe Teltament wel onbepaald van de Profe , doch niet van de Forme

van jefus Kruis gefproken word 5 dat hebbenwe vooren onder een bedenking ,

des Lefers aandagt bevolen gelaten. De Plaats nu die voor het Kruis beiteld

was , voorwaar die vindmen wel geheel onfeker en t’eenemaal aan de keur der

Overheden en Regters gelaaten 5 maar nochtans foodanig , datfe doorgaans

buiten de Steden , en meelt verheven , en aan de gemeene Wegen en voorby.

loop der menfchen uitgekipt wierd; om dat de Exempelen nalaaten Exem

pelcn te zijn , fooi‘e niet openbaar aan de befchouwing der menfchen worden

voorgeileld. Gelijk medede oude vermaand hebben , dat de Straffe niet foo

feet totde fchuld der misdaad,als voornamelijk wel tot het Exempel behoord.

Waarom dan ook gemeenelijk de Steden eenige fekere plaatfen daar toe geor

dineerd hebben , die open en in elks gefigt laagen. En dus fullen wy ook lien,

dat Iefus met de Moordenaars daarom op Golgotha of den Berg der Bekke

nee]en , van 'de Krijgsknegten en joden geleid is. Gelijk mede hier van daan de

Beulen , die fchimps-wijle by Plautus , Vle‘efi‘h-houwers met Bellen genoemd

worden , niet binnen Koomen ‚ maar buiten de Poorte Metia , en Efquilina ,_

ontrent de Galge-velden woonden. Doch in de Verwonne Landfchappen Wa.

ren de Soldaten, gewoone Uitvoerders der Lijf-ilraŕfen. En opdat de i’rraften

aanfien van een voornaam Misdadiger te opmerkelijker fou fchijnen,heeftmen

te mets ook het Kruis wel wat hooger dan ’t gemeen gebruik verkofen:

lijk Lipfius betoond uit de fpottelijke handeling van Sulpicius Galba _, welke

voor eenen die tot de Romeinfche Wetten Appelleerde , en betuigde , dat hy

een Roomfch‘Burger was; (op dat hy tot fijn vertroolling , de firafi'e wat ver—

fagte ‚) beval het Kruis te veranderen , en ’t felve niet alleen dede veel hooger

dan andere KruiiTen maaken 5 maar daar en boven ook noch belaile te Wit

ten : namelijk hooger als voor eenen die waardiger was : en gewit , als voor een

Burger die door een Wit kleed , fou uitlleken boven andere merkwaardige

kleeden , die ymand aanfienelijk maakten. En om dat de Euangelifche Hi

fiorie fchijnd te verhalen , datjefus als een voornaamen Quad—doender , en

eenen die iig tot Koning had willen opwerpen , tuíTchen twee Moorde—

naars Gekruiflìgd is 5 foo hebben fommige daar uit gegiil , dat ook fijn Kruis

veel hooger is geweei’t als d’andere , of als de gemeene gewoonte was 5

dat hy daar door boven d’andere in Smaad-í’traf uitfieken fou. Gelijk het

ook uit geen andere meeninge is voortgevloeid dat de Schilders fulks al me

de in haare Tafereelen hebben waargenomen 5 niet tegeni’raande het dikmaal

van de Geleerde met regt tegen gefproken is om dat hun doen geheel geen

grond in de H. Schriften vind 5 en de Euangelii’ten nochtans werk fchijnen te

maaken , om alle andere dingen , welke totjefus fmaadelijk Lijden en Dood

aangewend zijn , naauwkeurig aan—te‘teekenen. En feker , alswe fien dat fy

niet vergeten hebben te verhaalen , dat hy als den voornaamf’ten in het nâid—

en
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den van twee overgegeven Schelmen , Opgehangen is geworden 3 hoe Щеп

gelooflijk dat fy daar toe ook niet en (ouden bygevoegd hebben , dat fijn

Kruis boven d’andere heeft uitgeíleken? Want dit kon merklijk haar oog

merk gelteven hebben. Doch nu hebben wy veel eer te befluiten; dat nadien Еп Мн

de Prophetifche Schriften injefus moeiten vervuld worden ‚ namelijk dat hy 'f'

met de Qlaad-doenders fou gerekend worden,_]ef. 5 3: 1 2. Luc.; 2:3 7. hy ook brdelik‘QÎ—z

even foo , als defe Moordenaars gehandeld is geworden. ’t Gene ook noch ШЪ‘Ё‘ЁДЁ“

verder daar in gebleken is , wanneer de Krijgs-knegten totjefus quaamen, om weren.

hem de Beenen te breken,gelijkfe d’andere Moordenaars foo even gedaan had

den д doch fulks nalieten ‚ om dat hy alreede geflorven was , joh. 19: 33. In

voegen daar uit genoegfaam blij kt,dat jefus Kruis foodanig van een en defelve

hoogte was, dat de Krijgs-knegten daar by op d’Aarde ítaande de Beenen, met

een iVIoker of Yfere Hand-boom hadden konnen aanllukken {laan , by—aldien

niet de Goddelijke Voorfienigheid gewild hadde , dat geen Been aan hem

gebroken wierd. Soo datmen hier uit vallelijk te befluiten heeft, dat de

menfchen gemeenelijk niet ver boven de Twee, Drie of Vier Voeten van de

Grond-vlakte gehangen hebben , ofte dat fy anderlinds feer onvoegfaam de

Beenen konden gebroken worden. Alhoewel wyjuiil niet en willen leggen ,

dat fulks geheel onmogelijk is 3 fchoon een menfch ook vijfoffes Voeten van

de Aarde tegens een Нот geklampt hing. En foo ymand vraagen mogr ‚ kunnen

ofmen niet yts fekers van de noodfaakelijke hoogte der gemeene Kruiffen lou ‚1:5;

konnen {tellen г Soo agten wy datmen defelve feet wel met Veertien of Vij f- Ëoven de

tien Voeten fou konnen bepalen: waar van dan ruim drie Voeten in de Aarde ЁЁЬУЁЁ

gedolven zijnde , het fiaande {tuk ontrent twaalf Voeten boven de grond uit- hoef/gm гс

í’tak: daar van de menfch drie of vier Voeten verheven boven de Aarde ge- 3:35“

hangen, noch ruim fes Voeten,dat is te (amen negen oftien Voeten weg-nam. .um . д.

Waar toe dan nog twee Voet uitftek boven ’t Hoofd дети,de vijftien Voe- gf ‘ X0“

ten worden volgemaakt. I‘îtmen nu verder hier tegen fou willen denken, dat Agli; c

dat de Been-breking geen feker gevolg der Romeinfe Kruis-firafi’e was, maar “ond

fulks in de Kruifling vanjefiis alleen totbewaring der joodfe Wet gefchiede, 3. In de

op dat de Dood verhaalt , en de Lichaamen voor ySonnen ondergang afgeno- 4

men wierden , gelijkwe uit Lipfius hebben aangeteckend; foo hebbenwe Grond.

nochtans hier vooren uit de Aanhegtinguder Lichaamen , alreede genoeg- 6'

faam verltaan , dat defelve niet foo hoog van de Grond en zijn verheven 1..boven’t

geweeít , als de Dwaalfieke Schilders , de gedagten der menfchen doorgaans .£9251
hebben ingeprent 3 en nochtans hoog genoeg , om het Kruiíligen met groote l www'

welvoeglaamheid, een Ver'hooginge te noemen д gelijkjefus het felve alloo

genoemd heeft , als hy van fijn Kruis-hegting {prak , in vergelijking van de

Koopere blange die Moles aan een Stenge verhoogde: vcrgelijktjoh. 3: 14..

met kap. 8: 2 8. en I 2: 32. Enom dat het egter te mets eens gefchied is, dat

de KruiíTen wat hooger gemaakt zijn , daarom werd het ook by jullinus aan

het xvi 1 I. Boek kap. 7. en by andere; als wat byfonders, en yts buiten ‚de ge

woonte aangeteekend : gelijkwe ook foo llraks een voorbeeld van Galba daar

toe uit Suetonius by-bragten. Maar gelijk het Kruis een ruime tijd in de Kruis {hĳ

Weereld gebloeid heeft ,~ alfoo iílet ontrent over 1 3 80 jaaren eenmaal on- anderem;

dergegaan , en uit het gebruik der menfchen weg—genomen. Want na dat “ЕЩЁ“

het , het Leven felfs Gedood hadde 5 ‚foo en fcheen het den Chrillen Kei- g ’

fer Conflantijn niet billik dat het felfs langer in ’t leven bleef : niet wil—

lende dat fulks meer dienen fou tot¿een Lijf-[traite der ver-Oordeelde men

fchen. En derhalven heeft hyy ’t door een Wet foo> kragtig weg-genomen,
dat het naderhand niet wederom ingevoerd is geworden. Soo dat het fe

derd is begonnen ge-eerd teworden 5 en wel voornamelijk , gelij kŕde Vertel

Aaaaa 2 lin
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lingen melden , federd het voorval van de Overwinninge tegens den Tyran

Maxentius 5 die op het fien van een Kruis-beeld uit Sterren in de Lugt ge..

vormd , met defe Letteren verfeld , OVERWI N 1 N D 1 т _, Conltantijn te beurt

viel. Na welken gelukkigen uitílag hy het Kruis als een Üverwinning—Tee.

ken in de KrijgsVaanen fou doen fetten hebben: van waar het eindelijk op de

Imis-'m' Kaptinnen der Kerken en Tooren-fpitfen geraakte ; als mede op de Kroonen

der Keiferen , en den Rij ks-Appel , die de Beheerfching der Weereld ver.

еп Каш beeld : gelijk onsfommige uit de Penningen en andere oude Gefehiedeniílen

m'g‘ t willen aanwijfen: daar toe’er ook geen en ontbreken die alle die vertellingen

niet fonder reden in twijifel getrokken hebben. Doch nopende de affchaflìnge

der Kruis—firalfe ‚ daar van heeft ons Auguflínus dit eenigfinds tot reden fchij..

nen te geven , als hy fegd ; Dat het Krute hedendaags niet meer tot eenрта}?

‘van den Schuldigen onder de Romeinen fwd/.f , от datfooгм men het Krul/'s

'van Îefu’î heeft begonnen te lieren , men te gelĳk heeft beginnen te meenen,

dat een misdadiger ook daar doorfim ge-eer’d worden, e] -aldzen h] aan

een Krim opgehangen wierd. Ook heeft defelve Keifer federd het Hangen

aan een Galg-hout door de bekende Worg-Pcrop doen invoeren, gelijkwe ter.

Rond gefeid hebben: hoedanigen verwiffeling te weeg gebragt heeft ,dat

men aangaande de Forme der oude Romelnfche Kruis-houten , en de maniere

van Aanhegten , niet als met veele onfekerheden {pre-ken kan : Alhoewel.

men uit veele fchemeragtige blijken by malkanderen gebragt , ligtelijk be

merken kan, datmen op de gemeene verbeeldingen der Schilders,en (om.

míge laatere Schrijvers , niet alte veel [laat mag maaken. En datwe derhalven

dus verre niet heel vergeeffe moeite hebben aangewend , om verfcheide mis..

tellingen daar ontrent te verbeteren. Doch dat het na-maaken en Vormen der

Kruis-beelden, met alle de bewi's-redenen ’d‘er Geleerde , onder die gene, wel.

ke voornamelijk van d‘eífelfs eròb‘ewijs groot beflag maken д alleen op de

Sandgrond van onfekere Gillingen en Verdígtfelen íteun'd; daar van heeft

y. они ons j. Oudaan eenige bedenkelijke {taaltjes by-gebragt , die wy met dell'elfs

ïmrä‘“ bewoording hier moeten ínlafl‘en 3 om datfe aan d’eene zijde yts van het voori

ge fchijnen op te helderen , enaan d’and‘er zijde door een tegenûrijdig gevoe

а:512m“ len van het gefeide, eenige nader bedenkelijkheid voor den opmerkend'en, in»

‘im ' werpen konnen. Aldus vangd hy dan aan: Alhoewel wy weren fegd hy , dat

de agtíng des Kruis uit de Dood onfes Saligmaakers fijn oorfpnon’g genomen

heeft 5 loo en willen wy egter niet breed ophaalen ‚ hoedanigen Wolke

van duifie’rnis hen federd op het hert gelegen heeft ‚ die van het Kruis , als

het Kruis , het zy door Hand-werk of Maal-konlt uitgebeeld , eenig werk

maken; en die het Heilig', Heilfaam , of het Hout dei' Levens noemen д

om dat het gediendheeft tot een Straf-gereedfchap waar aan den Heere Chri

flus de Dood fmaakende _, de Dood en Vyand overwonnen , en als in Ze—

'gepraal omgevoerd , het Hand-{chrift der Infettingen , dat tegenons was ,

Епш met’er ’t felve aan te nagelen , ui’tgewifcht heeft: dewijle wy hier en tegen

‚5:; gm weten , dat hy Vervloekt was die aan het Hout hing veel meer dan "het

y??? Hout felve (als ’t geen in fig felven zijnde een dood ding , omde Bedie.

ä‘i'm‘fi IÎOCÌ nínge des Doods , en ’t ‘aanraaken der Madìgen , of Lichaamen der Ge—

IGOÊ‘ËÊ“! fiorvenen , onder de Onreíne dingen moeíì‘gefteld Worden En offchoon

‚Ёф с‘ hy , die een Vloek geworden fcheen , de Vloek weggenomenen vernietigd

heeft , foo heeft egter hier toe de toedieninge des Hours niet geholpen, om

eenige Heiliger agting uit te erlangen : wanthet zy boomen ’t opciere , het

word , doch den ò'ehandelyken Dood ,ja den Smaa’dely'k’en Dood des Krugfles

genoemd. Hoe verre nu de agting ofEer-bewijling ‘geweeí’t zy , die de Chri
ilenen van de Ecrite , Tweede of IDerde Eeuw ‚ aanhet Kruis-‘toegeclmgenl

‚ heb
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hebben ‚ is niet ligt uit te vinden: Want Tertullianus, by wien men fier,

datfe al vroeg het Teeken-maaken van het Kruis, als eenige maniere van ныть):

Zegening gebruikt hebben , foekt de Chriílîenen met alle bewijs , van het de Cl‘rgk“

Eeren депеш te verontfchuldigen. Doch gelijk yts dat met eeningewik- 25:52“:—

kelde vry—kenning toegelaaten word, te mets al verder en verder inkruipt; Tcr‘"f“'""

- foo is het ook met de Eer-bewijfing van het Kruis gegaan. Om dit alles nu ÜÎÊ‘Î’C‘ ‘

niet te {eggen , laat ons eens fien ‚ of ’er ook op de Penningen der eerlle Chri‘

ílcn Keiferen , eenige af-beeldinge van het Kruis gevonden word? Dit heb‘ OFC? ас

Panningen

benwe , hoe feet het andere poogen 1n te Rampen, met geen voegfaam ¿medic

. ‘ ‘ - Chrillen

gevolg konnen ontwaar worden, doch op eenige Penningkjes van de Con- Kcifers „n

itanrijnen, heeftmen twee fiaande Krijgs-knegten met een Vaaudel in de www?

hand; Waar in men fomtijds een Sterretje, fomtijds een Kransje ofKloot— Ïîâlîîíl‘äuís

je of yts anders Het: als mede eenige Letteren , als d’A , d’I ‚ofd’M. ofte gevonden

eenige andere, en ook de Griekíe Cbz' X. en Ro P. op defe wijfe XP. te íàmen, W‘Ï'd'

als u onder ’t eerf’te getal in de volgende Printverbeelding aangewefen word; pîi'âîffp

met het By -fchrift, GLORIA Ехвксцтуз , Heerlijkheid de: Немеет“, bedding

Welk laati’re fommige waarlijk te onregt voor het Teeken des Kruis hebben

beginnen aan te merken 3 nadien het kennelijk is , dat hier door niet het Kruis, бср- Реп

maar Chri/fi Naam is beteekend geworden. En om dit wat nader ontlee Q‘ĲËËÄĲ—

te lien , l‘oo laat ons hier den Penning van Magnentius befien ‚ alwaarmen der zijde.

duidelijk genoeg de Letter ‚trek van een Latijnfche Ex en Ре i namelijk СЫНЫ

de Griekfe Chi en Rho of Cb en R. als de ecrite het zy twee ofdrie Let- ï33135,„
teren van Chrifii Naam op (iet; gelijkmen daar op ook wel (iet, dat de doorrwœn

X. сета ‚ en de P. daar over-heen gehaald is, even gelijk in defen Naam ЕЩЁ;

de Chi eerfi, en dan de Rho gefchreven word. Om nu hier toe kragte- breid qua

' lijk te toonen , dat het gemelde Teeken nergens dan op een eigen Naam til:

fijn opfigt heeft , diend tot bewijs, dat ook het felve op de Koopere Pen- aangefien.

ningen der Egiptifche Koningen, de Ptolomeen gevonden word; gelijk Sietder

Pignorius in een Brief aan den Cardinaal Kobellutius ‚ met byvoeging van ning n.

dele woorden betuigd: Op de Penningen feid hy, voor стул Tĳden ge- älïälgwd‘

munt, lum het door сету verkwieudefamenknooping, de Naam van @eng ’ __

gMunt-mee/ier bereekmen, al: van Chrifiodorus , Chryfaorus , Chremes ‚ dä‘älì‘lï

Chryfantius , Chryfippus , of dz'ergely'ke: ennaCon/iantjn ‚alleen de Naam «neigen

ага/ё: Salzgmaakers : want Ey-lz‘eve .' ¿s het yt: тени): _, dat veele dingen ging“

onder den Huisraad de: Chrzflendom: (op dat ik fiìo дате/ее) ingevoerd zĳn verbeeldveu

geweĳl, die andeîjflnd: na нежил-т lagtvaardngeidfmaaken? En met äzliîllïè

dit gevoelen {temmen Schacchius en Licetus over-een: baarblijkelijk be- (ooge-l

woerend—e, dat felfs na detijden van Coníhntijn , defe iin-een gevlogte Let- ь‘ш'шз'

teren op eenige dingen der Heidenen; en met mamen op KooperePlaa

ten , die de weergekrege Slaaven , welke van haare Heeren weg—geloopen

waaren , tot een merk der fchande’lijkheid om den hals gehangen wierden , ¿am?

gevonden worden 5 doch datfe alhier op den Penning de Naam onfes Sa- ontrouwe

ligmaakers beteekenen , geven noch duidelijker te kennen de Letteren Al- ЁЁЁШЁ:

pha en Omega: alleen dat’er noch op defe of dufdanige Let‘tcr-flellinge merk in

kan aangemerkt worden, dat’er eenige dor Oude Ketters, gelijk de Baii- dK'rgGgâfgC

lidianon , Valentinianen en diergelijke, eenig wonderlijk geheim gewaand g '

hebben in te vinden; waaromfe gewoon waaren eenige van haare Herllen- d‘nc‘ígíi‘"?

gedrogten en Droomen , door enkele of verwardelij‘k aan-een gefcha’keldc „212311,“

en -faamgefmede Let—teren te kennen te geven ~, gelijk by eenige vermoed ‘ÊI‘XP’JÜ‘

word, dat haaren AsnAxAs, of Gedrogtely'ken Wonder—God, uit Lette.- СЁЖЁ"

ren, die elk een woord ofreden beteekenen, te faam-gefet , all‘oo genaamd bwrkcmß

is: en foo ook vindmen by-na doorgaans ontrent de uitbeelding van haren

A aa а а 3 Abra’
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Síctdc аг. Ábr'aan, ofte wie het wefen mag; zijnde een affchuwelijk Moníler met

Ь‘СШЩ een Haanekop, dat met een Borltkolder om het Lijf gefloten , met een

Schild in d’eene, en een Sweep in d’andere hand, op twee te wederzijds

uit-gefpreide Slangen , in [le van Voeten voort-kruipt. De benaaming IAQ ‚

zijnde een Naam diemen wil dat van den Naam _ji-:HOVAH af-komílig,

van de Heidenen alfoo verbogen , en op den Opperíten Godt gepaí’r is:

en foomen hier op yts verders ramen mag, foo gelooven wy dat deíe Ket

‚ ters hier door en onder, ook den Perfoon van de Heerejefus betrokken en

и“ °Р dfn beteekend hebben 5 namentlijk aldus , Ijefus ‚ А flip/m _‚ 0 Omega ‚' dewijlfe

„322121 feggen dorl’ten , dat hy om de kragt en ’t geheim van alle de Letteren te ken

km“ nen te geven , de eerile en de laatlìe Letter genomen en lig felven tot een

By-naam toegepall had: Defc dan met de eerlle Letter van de Naam]:—

fus te faam-gevoegd , het woord IAQ uitbrengende , fchijnen wederom een

faamen—knooping van den Goddelijken Naam , by de Joden foo hoog ge..

eerbied, en dienvolgende van den Ioodfchen Godsdienft; van de naboot—

fing der Heidenen , onder haren JAo ;en van den Saligmaaker der Chriflenen,

in een te brengen , gelijk hier op doch alle haare Wonder-fpooken gevelligd‘

waaren. Defe Letters nu van Chrilli Naam, namentlijk de X.en P. ( die

als noch onder de Roomfche tot uitbeelding van defelve Naam, van een

gefcheiden , met benaaming van Ex en PE , en by-voeging van R. en S. ge—

вас; dc í’chreven worden) wierden even geteekénd , als N. i. te fien is ‚ en ook op ver

fcheide andere wijfen aan-een gekoppeld en verbeeld; Waar van wy u eenigen

inde Én“: voorfehrijven д gelijk ontrent de N. 2. 3.4.. en5.die de X. alleen vertoond,

te lien is. En hier uit giíTenwe dan voortgekomen te zijn, dat de Griekfe

lcngetee- CHI of Latijnfche Ex, voor het Kruis genomen is geworden , om, datfe

“Щ l iig in vicr'gelijke deelen uitílrekt, en een weinig verdraaid zijnde,op de

waaruit gelijkenis van een Menfch , die de Armen zijdewaards van Iig uitl’teekt,

r fchijnd te paffen. Maar gelijk een menfch in foodanigen geflalte een 0n

hchmjg gelijke verdeelinge maakt ; dewijl het benedenfie deel des Lichaams van

gmmfnis onder de Armen geen over-een koming heeft met het Hoofd ; alfoo ge—

looven wy daar uit , dat’er door de tijd aan het Kruis, wanneer het uit.

gebeeld wierd, foodanigen langwerpigen Staak, is aangevoegd geworden.

Om nu niet itil te {taan op den Hoorn des Eenhoorns , en de Eer des Stiers ,

„ешь van Jui’tinus en Tertullianus (dat is een Allegorifche Toepaíling op de af—

mîgîòc— beelding des Kruis, in fijn Dwars-Raak by detwee Hoornen eenes Stiers,

jâiilìliâsvïi‘ en in de Middelpaal by den Hooren eenes Eenhoorens vergeleken) byge—

Tertullia- bragt ; om dat diergelijke voorfegging op de Stamme jofephs in de Boe.

"u" ken Mofis gevonden word 5 om hier op niet fiil te {taan leggenwe , (de

wijl dit een feer Onfekere giflìnge is, van welks ontfachelijke agtinge geen

Den All- eenparig gevoelen is aangenomen) hoe onfeker felfs van oudsher , ook die

gleâ'cw“ genen, die het Kruis groot geagt hebben, in deílelfs uitbeelding geweell:

verl‘chillígc zijn ‚ blijkt hier uit; dat het nooit op een gefette [land is uitgebeeld ge—

ä‘i’i’îlglitt worden, en noch veeltijds op de Munten , en veelerlei voorvallen in een

Kruiseen“ í‘aamenhegting van twee evendeelige Dwars-fireken; gelijk hier ontrent de

ЕЩЁ?" Figuur lo. uitgebeeld word: op de Penningen van de laater Confiantino

ma onfe‘ pelfche Keifers, als waare het om eenig meerder Cieraad by te fetten ,fiet

(lfeîf-Vlaak’ men ’t als ontrent 6. op yder eind wederom met een Dwars-fireek; ja die

Krug@ Dwars-llteek wederom met eenige ronden , als ontrent 7.vercierd:ofook

kenen hoe op fommige Penningen gelijk twee Dwars-houten over een Staak , ofte

"ramde gelijkmen des Paus Staf lehilderd , met een Trits van Kruiffen als ontrent

op de Pen~ . . . ..

птдшде- 8. En van defe gedaante voortgaandetot een ander , die hier uit fchijnd

„мы. gevloeyd te zijn, en mede op de Penningen gevonden word, fietmen de ‘

worden.
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onderíle van defe twee Dwars-fiaaken , met twee Neder-fiaaken: gelijk ’t

getal 9. aanwijíl: waar uit dan de ongefetheid in defen, genoegfaam aan

geweten blijft. Hoedanigen verfcheidentheid hier uit ontflaan fchijnd; dat

niemand de af- beeldinge regt getroffen hebbende , elk eenige wanflal in

des anderens Af-beelding heeft konnen befpeuren: want dat de eerí‘te af

beeldinge, namelijk de Chi en de Rho in een gevlogten, als by N. i. te

fien is, niet het Kruis, maar Chriíli Naam verbeeld heeft, is nu al aan

gewefen ; ook dat de daar uitgetrokken X. en ’t Vier-even hoekig Kruis Io.

op een menfchen Lichaam geen geítalte gehad heeft , hebben (у konnen

fien: de onderí’te Staak langer te nemen (gelijk het Kruis te verbeelden

шеей doorgedrongen is) geeft evenwel geen beveiliging: want (boven de

onfekerheid , om dat ook dit Teeken , volgens Okkos aanwijfing op de

Penningen van Heidenfche Keifers gevonden word:) hoe weinig fy ook

hier in de regte Pfand getroffen hebben, fullen wy magrig zijn aan te wij—

fen met de Graf-Preenen van Petronius Probus , en Amcia Proba ( geflot—

ven ontrent den jaate Chrifti Vierhonderd) waar op Baronius fig met roo—

te verfekerdheid beroemd , noemende ’t felve, * Overblĳf/èlen шт Eer—

waardige Oudheid . Hier fietmen de Heere Chrif’tus op een verheven {teen ,

met fijne Apoílelen te wederzijds: hy heeft het Kruis in de regter Arm,

’t gene wat de lengde belangd , ter hoogte komd van een ’s menfchen Li

chaam ; maar in de breedte , daar het de zijde Staaken of Hoomen uit

ítrekt, naauwlijks de Rugge , ik laate [laan de uitgeflrekte Armen ‚fou

de bevatten: foo fietmen dan alhier een magtige wangei’talte , om op een

menfchen Lichaam te konnen gepaí’t worden: het Kruis lfelfs fietmen met

Diamanten vercierd 3 (gelijk het overgeloof van die tijd fig aan dufdani

ge uitwendigheden begon te vergapen.) Dat het Chrií’tus voerd in’t ge—

felfchap van fijn Apoí’telen , kan immers niet pafl‘en yop fijn wandeling op

Aarde 5 dewijl hy aldaar eenmaal het Kruis, na dat hy van de fijnen ver

laaten was, in fmaadheid gedraagen heeft, veel min dat het alsdoen met

koítelijke Steenen verheerlijkt zy geweeí’t: wat dan? of is dit een vertoo

ning van de Heerlijke en Verheve {land die onfe Saligmaaker althans met

fijn Apoí’telen in den Hemel voerd en vertoond? Immers heeft hy aldaar

het Kruis niet met fig genomen; of is hem van de Engelen—een ander toe

geí’teld , en met dierbaarheden opgepronkt? Kinderlijk voorwaar , en ben

ielagtig! en ’t gene genoeg betoond aan hoe fpooreloofe M‘ij-merien ‚defe

Eeuwen hebben begofi: fig felven in te laaten; en met eenen , hoe weinig

vaítigheid hier uit tot valt-fiellinge en verdediging van het Kruis—Teeken

gehaald kan worden: wy fullen hier het bewijs van een laater Eeuwe by doen :

Op de feer groote Penning van de Keifer Heraklius , die beroemde Kruis

hefi‘er , fietmen hem zitten op een Zege-wagen , met een Yfoodanigen Kruis in

de hand; doch naar bedeeling des Beelds niet ter groote van een menfch,

maar ontrent van twee fpannen: en waarom dufdanige ongelijke verdee

ling? Om dat gelooflijk is, dat Heraklius , belangende het Kruis , alfoo

onl‘eker geweeí’t is als fijn Voorzaaten ofNakomelingen; en der-halven dat

de Vertellinge , Dat h] het Krulètin Perfle ‘van den Koning Kofi‘oës we—

der bekomen, en ест najlerujalem , en daarna, na Con/ianz‘mapelge‘voerd

heb/at, niet uit de waarheid, maar uit de vertooning op den Penning z

toegeí’teld geworden : doch wie en weet niet, dat‘niet alleenHeraklius,

maar meeíl alle de Keifers ‚ ontrent defe tijd, fig met eenig Teeken des

Kruis uitgebeeld , plagten te vertoonen. En op darmen weten mogt , ` of het

Opfchrift des Pennings felfs , dat ten deele Latijn en ten deele Grieks is ,

ons niet eenige verklaaringe kan geven, foo fetten wy ’thier by 5 want al

dus

\

Waar uit

die verl‘chil

lighcid

отпали is.

* Want
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веер. dus fpreekt hy aan d’eene zijde ,~ Herakliua z‘n Chrtßo см: getrouw K0

{fj’iflîï mag en Roomfelo Keijèr _, Over'fwz'nnaar en lÍ/etgefvcr, altĳd Víugaflu: ,

„шпаг. fonder Bloed ,‘ Laat О Godt uw лиф/уди lichten over onjè Лиг/тиф”,

km@ fim fal ik Куш; weren onder de Hei/lenen: Op d’ander zijdeleeítmen 5 Op

den A/jnis en Bafilijk heeft h] gewandeld, en den Leeuw en Draak Ivertre

den ‚‘ here in den Hoogen z)’ Chrzflo Godt,‘ want h] heeft de 17m Paar.

ten ‘verbrooken, en тешу? het Hezlzge Rĳk rvan Hera/elim. Hier heeftmen

van het Kruis of deffelfs herkrijging en verheffing niet een woord д doch

dat hy de fpreuk uit den 91. Pfalm gebruikt, gelehied veel—ligt , om dat

hy bei de Perfifche Koningen , Kofroe's en fijn Soon Syroe's overwonnen

hadde. Aan dit Kruis dan , dus verbeeld wordende, ontbreekt de plaats

om eenig Opfehrift op te maaken , ’t gene men by de Euangelií’tenleeft,

dat Pilatus in driederlei Taalen op het Kruis gefchreven heeft: en l‘chijnd

hier uit cerít gekomen te zijn , dat op het Opperl’ce van de Staak weder

om defe Dwars-fireek Io. by gedaan word: maar daar nu aan de onderfle

Dwars-[heek te wederzijds een nedergaande flreek als ontrent I 1. gefien

word , dat komd eenígfinds de bedenking, die fommige van het Kruis en

het Kruifligen gehad hebben , nader 5 namelijk dat gelijk de Armen, ook

4 вас: hier alfoo de * Voeten te wederzijds zijn uitgeí’trekt geweelt: en ’t is om niet

î?? on@ niet , dat ook ’t gevoelen van een ‚ат-де: Кит , dat is een Kruis het geen de

bÏCÎÂÎÄÀ‘ Handen en Voeten aan vier einden uitl‘pand , foo eenparig is aangenomen.

ËÜË‘UI’S‘ Om nu hier op eens grondig te onderloeken , foo kanmen fien dat de Ge

“21:62“- 1еегде Lipfius in fijn byfonder Boekje van het Kruis, geen fekere geflalte

сп B- _ daar van en weet aan te wijfen; en onder alle Vlottende mecningen ook оп.

159505 derfoekt , of het niet geweefl: zy de gedaante van onfe hedendaagfe Galg;

yan’qtmìs namelijk die uit twee Staaken en een Dwars-hout befiaat; doch daar Lip.

fius omfe te draagen een derde Middel—{taak byvoegd д en datby—na op de

des Derden laafi voorgaande wijs van af-beeldinge: Dit is ’t gevoelen geweefi feid Lip.

heks' „fius, van Anthonius Morillonus, die een uitfiekend Man flond te wor

Ksi'îfsdëmf n den had hy langer mogen leven: fijn reden was, om dat dit de gedaante

уезды; „eenes juks vertoonde, en het juk te draagen een Schandaal en Dreige

0-1-“1 1"- Ĳ ment van dufdanigen Dood was: als mede dat de Hebreen tot noch toe

швы" » aldus haar Letter Thau verbeelden; en dat doorgaans het Kruis met die_

fijn M_“- Ĳ Letter vergeleken word. Maar feid Lipfius , dit gevoelen , alhoewel {pits‘

‘Înkâ‘ê‘Î' n finnig, kan om veel reden by my niet aangenomen worden, en voor.

Ёж: „namelijk om defe eene {eer bondige , dat alle de Af-beeldingen en Ge

» denkeniffen, diemen van Ouds-her fiet, dit eenparig wederfpreken: En

э: hoe foude het doch gaan met ons Chriltenen, indien (elfs het Beeld des

Waarom „Kruiífes dagelijks overal niet alleen anders Gefchilderd, maar ook met

‚85:21:23; п де handen anders nagemaakt moel’t worden& Dit over de eerfie: over de

fennirr andere reden feid hy aldus; Van de Hebreen is het waar, maar van de

s, hedendaagfche , dat haare oude Letteren andere en anders van gefialte

„geweeít zijn, word van die in haare Taal ervaren zijn , en van Hiero

„nymus felve betuigd. Dus verre Lípfius, en wy konnen ons niet genoeg

verwonderen over de flegtheid defer reden: gelijkwe meermaalondervon

den hebben, dat het met Geleerde en (ее: vermaarde Mannen, meenig—

maal daar het nijpt, op kinderlijke en beufel—agtige uitvlugten aankomd :

*vernam want dat hy feid, dat alle de Afbeeldingen en * oude Gedenkeniffen,hier

van Рсп- tegen Ptrijden; dien-aangaande is nu al overvloedig getoond, dat de oud—

“тат of Pre Eeuwen niet het Kruis, maar de Naam СМИ: ‚ hebben foeken te ver

Ïîum‘ beelden : en dat de daar-aanvolgende in foo groote oníekerheid geweeít

zijn, als de tegenwoordige 5 derhalven is het londer bewijs , daar van eenig

. be‘
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bewijs te willen ontleenen , en by verder gevolg fig te beklaagen , hoe het шрам

doch de Chriítenheid hebben fou met het Teeken des Kruis te maaken , dat is 32232301;
belacchelijk ‚ en betoond hoe (ее: dat Lipfius in de Kap van ’t Roomfche by- P‘ n

ICCD денс—

geloof, den Demoedigen heeft foeken te fpelen: en veel ligt des te lie- dw'

ver , om dat hy hier in , als op fijn eigen Veld, in fijn Lekkernien der

Oude Roomfche plegtigheden te weide gaat; dewijl hy hier in een Hei

lige over-een koming getroffen heeft, met het Godsdienll'ig Borlt—cieraad

’ der oude Veí’taalfe Maagden ; gelijkmen aan de afbeelding van foodani

gen Maagd , in fijn Werkje van VESTA fien kan д in alles over—een dragen—

de met de Goude of Koopere Kruisjes die veeltijds van de Nonne’tjes om

den hals gedragen worden. ’t Gene Lipfiusnu verder (еда ‚ van de veran- Smm“

dering der Hebreeuwfche Letteren ,'doet ter faake niet ,foo lang noch niet be- tegen": ge

wefen is , dat alle de Hebreeuwfche Letteren , en voornamelijk ook de Let- Ёёёёвщ

ter Than, van geitalte veranderd zijn: doch dat defe van ouds van dufda- van de

nige gedaante geweelt zy , als hier ontrent 1 2. een Poort ofDeur verbeeld 5 geïdgdgm

fulks bewijfl: Johannes Herwart in fijn Wonder—geheimen der Heidenfche {neng}

Godgeleerdheid, waar toe hy de woorden van Porphyrius by-brengd,t0t мы.

verklaaringe van foodanigen rIeeken _, als de Letter Îhau : hoedaníg alfoo in

feker Koopere Tafel gevonden word д waar van Ьу de beduiding voor han—

den genomen hadde: Het felve , dat namelijk de Letter Т/эаи van dufda—

nigen maakfel geweell zy , en het "Kruis-gelgj’ke genoemd word, beveiligd ‘ Tegen de

Hottinge'i‘us in fijn Verhandeling van de Hebreeuwfche en andere Ooller—

(che Penningen wijdluftelijk, en fonder eenige twijffeling over te laaten: баш-ища:

Soo dat dan de meeninge van Morillonus , door de tegen-reden van Lipfius izliêlïïfl‘

onverwrikt blijft : om welkers gevoelen verder valt te {tellen _, feer wel dienen щадит en

de reden van Geil’teranus, die ons hier van het eerl’te bedenken te gemoete ещеЬ"
gevoerd heeft, wanneer hy in fijn Beeldeilraf daar aldus van fpreekt: штяпдщ

hier voorcn

bygcbragt,

. . .. aan re loo

(Men hangd den Heiland als een Griek/è T, h] tĳde, pen. sm _

Waafiìo de Stĳl enfland ’van ’t Straf-hout in fijn Lijden?

Daar ’t uitgerekte ng‘ffig Lidt voor Lidt ont/loot, eiìwg’c— ‘

En ’t Oog de Beenen teld, en ред de Leden Bloot ‚f fare-s

Nu hegt men Voet op Voet, met eene Nagel te‘vens, mm1;

Nu dekt’mer yet uitfehaamd, met wat ’uereierd geez/evene: “таи;

Maar lt'eg niet Maaler: hand, rwant is ’t de tyd offlond, Нанс

От weer ’t Ontblooten, dat wel eer te Bekken/Zand, woop:

Soo Sehilderd fury het Krui: met moeder-naakte Leden —‘ Km'mdc

_ _ _ T.van Gei..

Want hing het Handfehrtft niet ‚ het merk ‘van dien Befneden, aannam.

Genageld aan de Staak, tot blĳk ‘voor yder een?

Een Тег/ст jèlfs aan die antjeugdeden Bĳneen, шпор

Dien Ouden Abraham _, dat uit hem ’t Heil der Vroomen ,

gDoth fiìnder Magt де: .ll/lans) het Leven ’voortfiìu komen: inplaat:

en Zegel naderhand aan fijn geßagt, en be] 3m“

Aan ’t ò'ondzg Heidendom een kennely'k Lied/ere],

Om onder ’t juk де: Ввод: haar nekken neer te drukken, D°hF°m

En ajígefehaft ’van hem die ’t Handfthrift af gnam rukken; ¿aiigïmig

Dit (га/”Яд bloot op ’t Hout, en ei/te een haat/tig Graf, gleden"

Op dat het d’Aarde dekt, daar ’t geen gebeng meer gaf. .‚ „32,2; „K,

Wat ‘wil het Bloed де: Lamy, geverfd op hei de Pojten ` gsm's":

En d’Opper Drempel, al: [1 ’t умет/идёт mĳlen? ‚3513353;

Dm dgt ik dat aan ’t Hout, de Heere Chriftus hing Мат“

Vertoonende de Deur funn ’: Нет]: opening; dwg"

all. 'Вьььь Want P м
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Want wat hehoefdmenfig aan d’0ude waan te houwen,

Of hoe een Âfgodĳt/ĳn grollen wil ontvouwen ?

Kragtige redenen feker , uit het befirijken des Opper-dorpels en der Pollen

met het Bloed des Paafch lams gehaald , tot een voorbeeld van ’t Bloed onfes

Saligmaakers, dat alfoo fou vergoten worden 5 tot een af-beelding van de Deu

re des Hemels , daarmen niet anders dan door de aanraakíng defes Bloeds

in kan treden: en aldus dan hangende , fagmen het geheele Lichaam Bloot en

Naakt , dat in ’t uitgefpanne geraamte alle de Ledemaaten en Beenderen

Pfalm ц. konden geteld worden 5 gelijk de Prophetifche voorfeggingen van David dat

ook alfoo mede bragten. Soodat daar mede nu ook weg-genomen is de heden.

kelijk heid , waar en hoe Pilatus fijn Opfchrift op het Kruis gefchreven hebbe 5

blîê’ì dewijle de geheele Boven-dorpel of Dwars-{heek hier toe bequame plaats

leen aan heeft aangewefen : en indien het eenig gewígt toebrengd , dus hebben ook de

“Ёж!“ vier Krijgs-knegten die de kleederen onfes Saligmaakers gedeeld hebben ,
welvoc 
faam :clix- elk aan een Hand of Voet, met aan te nagelen , haar * Hand-gebaar gevon

denkw’h“ den: gelijk aldus de handen met het Opperí‘te vlak tegen de Opper-pollen

ЕЩЁ; gehegt , en de Beenen wederzijds ultgeipannen , de Nagelen door het week,

gaand?" tuílchen de Hiel en de Enkklauw , hebben konnen mgedreven worden.

UUE IS

komm, Voorts gelooven wy , dat de twijffelagtigheid van hoe het Kruis geweefi zy,

îîflgshîn— foo ras voortgekomen is, uit de veelerlei maakfels van Smaken, Kruifl‘en,

r- - ‚

ËÎSÎÏÏĲ zy Vorken, Mikken, _lukken en andere Straf-houten, met welk de Romei

gulk‘bäl‘c— nen haare Misdadigen op de Slaaffe wijfe gedood hebben 5 om dat de Griek.

152553:- fe benaaming Staufer , dat gemeeneliijruz'o` overgefet word, niet het

T‘hí‘dìm Maakfel , maar een Staak of Paal tot allerlei gebruik aanwijll. ‚En dat

ЁЁЕ‘ЁЁ; het gebruik der Lijf- [traf van het Maakfel geen nader verklaaring geeft,

wordcmàc— blijkt uit Lucianus , die den geheelen Berg Kaukafus ‚ daar Prometheus

aangeboeid wierd ‚ 5 Зтьпкоы ‚ Het Kruis , en het Aanhcgten, Krul]

laaeroti— figen noemd. En dat ook door het weg—nemen van die firaffe door Con

w; °° ílantijn de Groote ‚ de maniere en de Form des Kruis in vergeten gekomen is.

vertoond

heeft : wor- Het gene ons met fommige fou konnen doen denken , dat by-aldien hy doen

dendc dus - ‘
тифа! op eencn Penning’gedagtems hadde doen houden ‚ van dat Teeken dat hem

zijnde,aan m de Lugt vertoond wierd, met het Opfchrift д Overwin hier z'n ,' foo

так?“ konde het ons althans groot ligt toedienen. Defen Penning 3. van Con—

ítaakge- i’tantijn, met het Opfchrift; Нос SIGNO Vic'ron Exrs , Door ditTee—

hangm' ken fult gy Overwinnaar zĳn, word ons van verfcheide Oudheid—kenners

çMen Гоп vertoond; en onder anderen ook van Baronius op ’t jaar 35 3. daar hy aldus

hier" feid: Confiantz‘nus fullende tegen Magnentz'ns te Velde trek/zen, om het Ge

mogen

denkend“ bied de: gebeelen Roomfehen Rĳk: д nam тли/е een fwaarwigttghez'd van

di‘b‘m“ fda/een, het voorbeeld fijn: Vader: voor oogen, dien h] wĳt alle fijn ver—

и???” trouwen ‚ om de Zegen te verkrĳgen, niet in de kragten vanfijn Heerle—

Kmisdî‘i“ gers, maar in de leragt van ’t lvm/'f , en in den Naam Clary# ge/ŕeld te

«1 d
‚ЕЁЁСЁ‘ЁЁ‘ hebben ‚ volgen: ’t gene hem aan den Hemel vertoond wat: OVERWIN 1N

ngC- г DIT. Hy dan met defilve hoop ge/ìerkt, en door ’t felve vertrouwen ge

“Закат," moedzgd ‚ gaffiggeheel en al aan de Goddelĳke hulpe over , hoapende dat hem

Ёрш wor- van den Hemel de Ûverwinnz‘nge tegen den Dwingelandfiìu gegeven wor

„PËË'LÊÏ den: en toen zĳn van Conflantz‘nua, die de_/è hoop op Godt in ‘t hart had—

teMiddcl- de, deje Pennzngen Gemunt , met die Teekenen en het HeerlyÎ/z Opfehrzft,‘

Îc‘êkäîë Hoc SIGNO Vic'ron Eius: vertoonendeijn Kruis—beeld, dat het Vaan—

mĳn del in de regler/aand houd; waar in met het Kem): ook стул Naam uit.

î'i'l‘äk' geheeld/laat. En dat hy op de 'voorgang van dit Teeken de Overwz‘nninge

verkrijgen [ou‚ geeft het Uverwinnmg—oeeld ‚ ’t gene met een Palm—tak m

de
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de hand _, hem van agteren een Krans op ’t Hoofd zet _,_ niet duz‘fierlĳ/e te ken- ‚ .

nen. Dus votre Baronius 3 doch dat hy het Krul/5“ met ‘den Naam Clarĳti, Mîsnag‘ìm

beliefd gemeen te fiellen , С: gene niet anders is dan de‘gewoonelijkc Let

teren Chi en Rho ХР , diede Naam Chrií’ci verbeelden ,) is na de Koomfe king.

gewoonte _, die meenigmaal willen fien het geen’er waarlijk niet te fien en is:

gelijk ook , Dat op de voorgang van dit Tee/zen _, de Overwz’nnt‘ngefe/eerlĳk

moejle volgen; dewijl ook Magnentius ‚ geen Zinnebeeld foo overvloedig>

als dit Teeken , gelijk uit fijne Penningen te befpeuren ftaat _, gebruikt heeft;l

en ’t geen hy ook, gelijk Baronius , even daar felfs feid, in het Vaandel

heeft doen ten Toon draagen: Want in de_/èn Oorlog (dit zijn fijn woor—

den verder 5) 125 де eerflemaal o‘ wel/e een fe/oendtgмы dit als een Schrik.

Tee/een aan den dag gekomen, dat het Krut‘s‘ tegen het Krat: inden Slagge

voerd, en Chrzflt Naam tegen Chri/lune in het Vaandel opgĳie/een, en de

Chrĳienen tegen de Chrg’flenengewapender hand aangedreven wierden ,‘ maar

waar van де eene zĳde een Dwz’ngeland, en aan de ander een шпинат

Keĳer, d’L/{anvoerders ge’weefl zĳn .‘ en ful/e een .fe/oena'aad voegd’et niet

anders dan onder dufdantge Aan/elders aangevangen te worden. Maar hoe

nu Baroni , na dat het niet van een Schendigen Geweldenaar en Ketter- Ваты

fchen Keiler, maar van Broeder tegen Broeder , by de Roomfche Kerk de Monge:

overhand genomen heeft? En die egter beide van defelve Kerk , als Broe

ders en gehoorfaame Soonen omhelfl en erkend worden г Wiens voetfiappen Fwd'

is dit nagetreden ‚ of Chrifii , die fijn Leven gegeven heeft voor fijne У yan

den , of Cains die een Moorder van fijn Broeder was? En hoe falmenfe uit

defe vrugten kennen , anders als datfe malkanderen lief hebben gelijk Cain,

die uit denI Boofen was , en fijn Broeder doode , en derhalven dat alle die

deffelfs werken navolgen niet uit Godt _, maar uit den Duivel zijn. En dus

Verre dagt het ons goed de neeríìige waarnemingen van den Oudheid-lieven

den]. Oudaan by te brengen. Die daar op met veele redenen poogd te bewij—_

fen _, datmen het Lugt-gefigt van Confiantijn , niet dan voor een enkel verfier

fel te agten heeft , dat allengskens meer en meer gelikt en tot de geloofbaar

heid opgepoctfi is. Soo dat wyder hier nu ook van affcheiden , om datwe

noch nutter en grooter dingen in ’t volgende Hoofdl’cuk hebben af te doen. ’

 

AGTSTE HQOFTSTUK.

Кокт INHOUD Deus Ноогтзтпкз;

  

Efus Gekruifi , een Wonder-@reuk van het Nieuwe Tefiament.‘

Om wat reden de Joodfche Overprieí’cers , konnen op Golgotha

f. ÈÀ‘Ï‘. gegaan zĳn. Dat jefus Kruis-draaging ’t onregt tot een Treur‘

9“! "-'Éil geligt in de Tafereelen voorgĳield ‘word.’ Dat jefus volgen: de

Romeinfche Straf-wijfe, zĳn Kruis geheel gedraagen heeft. Waarom van

Jefus Gedaante in de Heilzge Sebrzft nietgerept en word-‚En warmen van Ve

ronicà. ’s Sweet-Doek moet houden _, in welk J efus Tronie—beeldjbu ingedrukt

zĳn: met een Brief van Lentulus aangaandejefus Gedaante. [Vaaromje—

fus niet over fijn Lijden ‘wilde Geweend hebben; en de uitgaande Vrouwen,

Dochteren _]erufalems genoemd heeft. Kruis-Berg ‘waar van Golgotha ge

heeten ,' en waargelegen ,‘ en onder watfehuz‘l-reden,_|efus daar modif Gekruiiì

worden. Gemyrrhede Wijn waar toe eertĳds aan de Stervende gegeven,

en van boedanzgen kragt en uitwerking :_ en waarom ook Edik met GallegeT

Bbbbb 2 поетд;
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noemd. B] wat toeval Jefus пат/ат Twee Moordenaars Gekruifl: is. Op

fchrift der Beí’chuldiging, waarom en wanneer aan ’t Kruis-hout voorge—

hangen. Dat Pilatus niet jèlfs op Golgotha ‘verjì‘henen is. In wat order het

Upi‘chrifi wa: ingefleld, met een misjlag der Schilders daar entrent: en

ofmen daar uit reden ‘vind om de Latijnfche Taal voor de Kerk -Taale te

houden. Wanneer en waarom de Overpriefiers het Opfchrift berĳt hebben :

als mede dat’er geen Blijk van Befchuldiging in ’tfilm is konnengeflen wor—

den. Hoedanigen Kleeding jefe“ шприцем/е gedraagen heeft: en of’er

meer dan Vier Krĳgs—knegten met de Kruis-hegting zijn bĳiggeweĳl ,‘ als me.

de offe foo wel niet over den Mantel al: over den Ondeelbaren Rokgeloot heb

ben. jefus aan ’t Kruis bewaard, hoedanig ‘van allerleifiort 'van menfehen

Befpot. Als mede yt: bjfiìnder: van de Moordenaars. Staat der Gelukza.

ligheid , waarom Paradijs genoemd. Aanfpraak ‘van Jefus tot fijne Vrien—

den. Of alleen Judea of de Geheele verligte Aarde Verduiíłerdu. Dat defi

Verduiítering geen natuurlĳke Taaning of Eclipfis is gewee/l. Ofde_‘ì'odeny

‚‘Ïefua woorden, Eu , EL: , uit enkel Moetwil ofuit Misvatting op ELIAS

lgepa/ł hebben. Jefus aan ’t Kruis Dorí’tcnde , hoe h)’ b] toe’val met Edik,

die daar b)’ de hand wat , is kannen Gedrcnkt worden. WaaromJefus twee

maal met een Groote fiemme geroepen heeft. En wanneer de joden oorlof

‘uerfiìgt hebben om der Gekrnzjîen Beenen te Breken д en hoe Iefus waarlĳk Ge

í’corven is. Sabbath die op den dag ‘vanjefus Lijden rvolgde , waarom Groot

genoemd. Dat де Been-breking geengevolg ‘van де Romeínfche Kruis-maf.

fe wad ,‘ maar datje hier alleen tot bewaaringe derjoodí‘che Wetgefohied и ,

waar ‘van egter jefus moe/te be’vry'd blĳven ‚ om dat h)’ haar het middel daar

toe felfs ‘verfihaft had. Dat efus Zijde niet finder de Schrift Doorůe.

ken is ,‘ noch dat dien Krĳgs- egt geen Ruiter te Paard идем-ф. Inwat

Zijde Jefus тат-едите Gefieken is ,‘ met eenfabelagtig Eîfgerugt ‘van

het Bloed en Water dat Maria in haare Handen fou ontfangen hebben. In

wat zin Jefus Grafgefeid wat, By den Goddeloofen te fullen gefield wor..

den. Dat Pilatus, efus Dood Lichaam aan Jofeph van Arimathea niet

Verkogt, maar Ge chonken heeft. Hoe de joden haare Dooden in Linne

Doeken met Windfelen gefwagteld, in het Graf leiden: met een ‘verklaa.

ring over ’t Uitkomen ‘van Lazarus, gebonden aan handen en voeten. Van de

Salving en Inbalfeming der joden en Egiptenaaren: met een bedenkingo‘ver

de Egiptifchc Mumien , en toepaflng op de Dood-kil): van jofeph, Gene—

fis go. En watmen ‘van de bewaarde Graf-doeken te oordeelen heefl,‘ diemen

‘voorgeeft de oorfl’ronkelijke uit jefus Graf te Waarom Jelhs Heerlijk

Gefalfd zijnde ook шеф Begraaven ‚ enлуг in een Nieuw Grafgeleid worden,

dat in een Rotí’teen uitgehouwen waa. Hoedanig deÎoodjehe Lijken waar

мути/е in Vakken enniet in Honte Kiffengeleid wierden. En op watwij

fi dejoden‘ 'vergeefs tegensjefus Opfiandinge gewaakt hebben _, до.

Aardien ditdan, DAT JESUS GEKRUIST IS, geenfinds

  
Iel'uch‘ “17 Y* if x

 

 

штата gf _ ь ,(- “ —‚ onder de Wonder-fpreuken van het NieuweTeítament

‚ _ . ' kan mis‘geteld worden; foo luí’t het ons nu ook eens in dit

Mmmm ’ 31 Hoofdfluk , de hand-dadige Uitvoeringe van die geopen.

chtament- s baarde Verborgentheid der Goddelijke Wijsheid, en Voor

I Cor. 1 7 »_Q naam Geheim-pand des Chril’tel—ij ken Geloofs , ten einden

af te doen. Want hoedanigjefus foo fluks op het Сете

1<еп Vonnis, van voor Pilatus aangefigte weggeleid is ; fulks hebbenwc alree—

de tot hier toe, onder een feldfame Omkeeringvan vele faken gefien. En doch -

wat kon’er vreemder zijn als dit , dat nu dien jefus , die foo korts te Vooren

ren
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onder het gejuich van Hoíànna, Hofanna;binnen erufalem in ' -ja die felfs de Joodfche Schacheraars , als een Hegre van fijn eiggeelhughgigehlîlse -

Soone Gods,den Tempel uitgefwiept hadìnu feggenwe als een Doodwaardig i

Misdadiger en‘veragten Booswigt,de_H. Stadt uit-geleid wierd?En niet alleen

дщmaar wy dienen hier toe ook aan te merken‚dat gelijk elk die tot de Kruis- Dm ver

firafver-Qoordeeld was , de onbarmhertige handen der Krijgs-knevten aan— wd?" Mis’

bevolen wierd ‘,en onder ’t benen-leiden , met het Kruis-hout beladeä zijnde

gemeenlijk door flaan en fiooten,als een voorwerp van elks moetwil, voortgeî "° maná

dreven wrerdJohannes daarom ook van de rouwe Soldaten fchijnd te feggen- щитки

S] namenyefiem en leiden hem weg,Ó‘e. Als ofhy feide; Dat fy hem aangrcpcá Joh. 19: 6.

als een grage prooje, die nu door het Vonnis haar moetwil aanbevolen was ‘ усат als

geenlìnds in agt nemende, hoe gantfch onwillig Pilatus hem overgaf. Leiden; “n Dood‘

de dien na de Dood _‚ dien den Stadthouder foo dikwerf verklaard hadde ЕЁ???”Niet: des Doodswaardigs „zi/ideen te hebben. Een Verborgendheid waarli'kJ “genie-f

die te dien tijde denJoden fwaar om verfiaan,ons nader geopenbaard is. mg

wie konde doe dog gelooven , dat dienjefus , die bekend was de Dooden het §de

Leven gegeven te hebben, hier oní‘chuldig in ’t gefelfchap ,ja als een Makker Kmis‘hom'

van Schelmen en Moordenaars, met een Kruis-hout,aan welk hy {lei-ven fou wat du’

beladen ging ? wordende uitgeleid van de Romeinfe Krijgs—knegten en voorî

name Kopí’tukkë van fijn eigenVolk; namelijk de Overprieíters en aanfiene— M” Dood

lijke Mannen verfeld met veel gemeene joden: waar van de ecrite hem nu lie
ver na Golgotha en tot op het Galgeveld wilden henen leiden,dan op dit Paas- kon-“c”

Fсед деп 'fem pel-dienit tegenwoordig zijn: alhoewelfe fig op defen dag nog [dumm

te vies aangefie d hadden ‚‘ om van wegen het Eten der Paafch—Offeren haren Агафье

voet in Pilatus Regt-huis te fetten. Doch wat behoefden defe Overprieiters “m 521?“

defe Oudflen , en aanfienelijke Raads-heeren Iig dit te fchamen , die haar de; ¿im?
Avonds te vooren niet ontfien en hadden ,jefus felfs te helpen Vangen ? En [у G‘lgr‘ïhti’

mogelijk dat toe haar felven hebben ingebeeld,datfe tot defe Uitleid-in'g groo- dan de- ь `

telij ks door de Wet verpligt waaren; om datfe Befchuldigers en Getuigen van
Jefus quade Feiten zijnde , de hand als ’t ware van de nitvoeringe des Doods— МЫШЦ“

Vonnis , niet en {ouden fchijnen te ont-trekken г Gelijkwe foo mede onder de w
Joodfche Dood-Krallen gefien hebben ; dat de Getuigen den eerfien Steen op тащат

een Doodwaardigen Misdadiger moeiten werpen. Voorwaar de Wet maak- dc-om‘

te ymand door het aanraken van eenen Dooden, alwaar’t ook een Eerlijk Man ЁЁЁТЁЩ

die onnoofel omgebragt was , wel Onrein ; doch dit engefchiede geenfinds °Р G°|g°'

door het aanmaken van een over—gegeven Schelm ofMoordenaar , iehoon hy

ook noch de handen vol B‘loeds hadde: en hierom fchijnen dejoden minder d9°h gc.“

fwaangheid daar in te fien‚alhoewel fy eenige meerder meenden te vinden om‘ 2233;;—

nit het Raad—huis te blijven. En alhoewel defe Wet aan vele moejelijk fchijnd “" ад: .

om een waare reden daar toe op te foeken; foo foumer dit egter van konnen, “gt

{eggen ъ qdat gelijk’er onder de Wet verfcheide infigten en’ oorfaaken der' ver- l

Ontreinigmg waaien' , de Onreinigheid van het Doode Lichaam een’e‘s‘ men" “hamm

fchen daar van‘ daan komd; dat hy het Beeld Gods verlooren heeft, wel- 3:!

kers trekken en Schctfe eigentlijk in de Ziele gelegen zijn. Maar een Le- “т“

vendlg menfch , al fehoon hy een` Doodflager is , draagd niet te min noch

ten opfigte van het Wefen der redelijke Ziele , dit Evenbeeld , het wel- nl“ “D

ke den Dooden niet meer en heeft. En nadien Jefus tuifchen tweeMoordenaars Gekrnil’t is , en dat’er van hem voorfeid was , dat hy met deMisdadi— kc“ ‘ma

gers fonde gerekend worden; foo hebben veele in bedenken gehouden ,of On

]efus ook niet in het uitleiden met het Kruis , tufl‘chen defe twee Moor- шогдеп.

denaars henen gegaan is; gelij‘kmen uit Lucas fchijnd te moeten afnemen, Luc ,L . ‚wanneer hy feid: Ende daar wierden ook twee andere , штамм- I ì' a .

ВЬЬЬЬ; ders,
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деп , идет, om met hem Gedood te worden : waar van men nochtans het

tegendeel doorgaans verbeeld fier. Maar gelijk hetligt in een menfch vald 5

over _lefus benen-leiding in ’t Gemoed bewogen te zijn, (gelijk de Vrou

wen en de Vrienden van Jefus hem niet fonder Traanen en groote droef

heid na gaande, fijn Kruis fagen na buiten torfl‘en 5) alfoomoetmen beken

nen , dat fulk een droefheid veel meer behoord tot de vleefchelijke Ooge ,

dan tot het Gefigt der verfiandige Ziele 5 nadien de klaare befchouwing van

виде het Werk der Saligheid , niet dan vermaakelijk aan het Geloove kan voor—

Tîfcml‘n komen: En derhalven dat alle foodanige Kerk-Tafereelen , welke alleen te

âiìïiim- pronk gefet worden, om de togten van eenvoudige Zielen in Traanen te doen

Минет uitílorten ‚vergeefí‘einfigten hebben. Gelijkwc daar toe ook aanftonds fullen

{ёжит íien , hoedanigjefus , zijnde in defen [laat , het Weenen over hem verboden

gingvoor- heeft, als hy {eide-5 EnWeend met over ту. Want alhoewel’er wel niets na‘_

gmini: tuurlijker is , als medelijden te hebben met onfen even-menfch 5 nochtans 5

verkeerd om darmen in jefus , Godt felfs foude fien lijden , alhoewel onder de gedaante

i'èî-ÎÌĲ van een Dienllknegt 5 fiet daarom verbied hy die gene Traanen te Pforten , die

men. over hem Weenden als over een Menfchc , wiens Ellende men befchreid ,of

Waarom welkers verlies men beklaagd, Luc.2 3:2 8. En hier van daan meenenwe,komd

{‘Ïäâïjc‘t het voort, dat de Euangelií‘ten , die ons geenfinds een Treurfpel van men.

hrmte fehelijke fwaarigheden , maar een [luk van hoogdravende Blijdfchap ver

w“’“°"' kondigen, de Hiltotic van Jefus Lijden, met geen Beklaaglijke {tijl noch

Treurlge woorden en befchrijven. Soo dat derlelver fpreekwrjfen waarlijk

veel verfchillen , vande Klaagliederen diejeremias voortbrengd 5 ofte van het

Treur-gefeg van David over Saul en jonathan; of van de verlaatene Een

faamheid van Ifrael aan de Water-Oevers van Babel gezongen 5 waarvan

Joh-www terftond nader. Als dandjohannes van jefus benen-leiding begind te l‘pre.

ken , en fegd; Dat h)’ raagende/zjn Krat": , uitging na de Haqfd—jc/ìeel

риф ,‘ foo diendmen uit ons voorgaande Hoofdí’tuk indagtigtezijn 5 dat

jcl‘usheeft hy lulks na de gewoone Straf—wijfe der Romeinen gedaan heeft: wantdie

2535: tot het Kruis ver-Oordeeld waaren , moeiten het Kruis—hout, als een deel

straf-wijn van defe firafl’e, felfs na de Geregts-plaatfe henen flepen. En hoedanigde

Kruiíl‘en van maakfel waaren , is in ’t felve Hoofdítuk met veele waarfchij'

дышат. nelijkheden aangewefen. Doch daar гей noch met de naauwkeurige te on

derfoeken , of de Misdadigers in dit geval ook doorgaans het geheele en

gantfeh opgemaakte Kruis, of flegts een gedeelte van het felve gedragen

hebben: want van beide gevoelens vindmen veele voorl’randers. Gelijkwe

mi tenis alreede uit Lipfius vernomen hebben , dat hy geloofd 5 datfe fomtijds het ge—

Ь“ дат}: heele Kruis , en fomtijds flegts het Dwars_hout alleen gedraagen hebben , aan

ZPËÎÌÎÌÎCÀ welkfe in ’t henen gaan met de Armen uitgefirekt waaren valt-gebonden.

“Мёд“! Welk laatíte gevoelen eenige mishaagd 5 om dat meenenfe , niemand geleid

12:23:33— kan werden het Kruis te draagen , die alleen het Dwars—hout draagd 5 waar

8'“ Ь“?!- ор wy vooren onfe bedenking hebben bygebragt. En alhoewel het grond...

woord by Johannes, juifl: niet het geheele Kruis beteekend , maar gelijkwe

meer geleid hebben , alleen een Staak ofPaal 5 nochtans heeftmen lulks veel

waarlchijnelijker op het geheele Kruis, ten miní‘ten op de regt-fiaande

Stijl, dan op het Dwars—hout alleen te paíTen. Invoegen dat de voornaam

Не onder de Geleerde van meeninge zijn , dat ook _]efus na de gewoone

wijfe, fijn eigen Kruis geheel, en foo als hy daar fou Aangehegt worden,

gedraagen heeft: alhoewel’erook geen en ontbreken, die uit fommige ou

de fchemeringen, meenen ligts genoeg te fcheppen , om te gevoelen 5 dat.

ter ook op de Geregts—plaatfen ofGalge-velden , altijd ledig-gevallen Kruif

fen , ofte ook wel regte Paalen , genoeg in voorraad opgerigt [londen 5 aan

Welke
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welke de verwefene Kruis-boeven , (na datfe een wijle tijd aan het Dwars.

hout gebonden zijnde, daar mede omgeleid en gaande  weg Gegeeífeld ,

na bulten gebragt waaren ,) als dan valt-gemaakt en alfoo Gekruiil: wierden.

’t Gene in Lipfius van veele tegen-gefproken is. Eenige ook gelet hebbende

op de groote lengde en fwaarte van het gantfche Kruis , hebben gemeend,

dat het niet wel mogelijk was, dat fulks geheel van een menfche kon gedragen

worden. Doch behalven dat defe meeninge шеей freund op de dwaalin

ge der Schilders , die van wegen d’onfekerhe1d der Kruis—houten, defelve veel

meer uit hun welgevallige verkíefing , dan na de grondvefi der waarfchijne

lijkheid , dikmaal vervaarlijk hoog en fwaarwigtig vertoonen 5 foo hebben w

daar en boven met verfcheicle reden alreede aangewefen , dat de Kruifl‘en in ’t

geheel niet boven de 14. of 15 Voeten zijn lang geweeí’r , en de opí’raande

'foppen , flegts I 1 of 1 2 Voeten boven de Aarde Pronden 5 aan welk demen‘

fchen alleen twee of drie , of mogelijk ten alderhoogí’ten vier Voeten van de

Grond hingen. Waar toe, wanneermen aanmerkt, hoedanig het Kruis met het

boven-einde van het fiaande [luk op den Schouder foodanig geleid wierd, dat

het Dwars-hout in de breedte na vooren quam, waar aan de handen gebonden

waaren , en het agter-end beneden op de Grond {leepte , de fwaarte des Kruis

daar door merkelijk is verligt geworden. Dog egter loo nogtans, dat de {waar

te des Hours genoegfaam laltig en by-na ondraagbaar , een merkelijk deel van

de firaífqen tot fmerte des Misdadigers verltrekte. Gelijkwe ook meenen, dat

Jefus op dufdanigen Kruis-draaging en benen-leiden het Oog gehad heeft ,

wanneer hy Petrus fijn Martel-lijden voorfeide,]oh.2 1:1 8, 1 9. Gelijkwe ook

alreede in’t voorgaande Print-Tafereeel de maniere daar van genoegfaam aan

gewefen hebben. Doch daar [laat injefus Kruis-dxaging noch een andero

merkelijk voorval in agt te nemen , dat ons niet langerover defe volkomene

Waarom

eenige her

draagcn

van ’r heele

Kruis on

mogelijk

gcagr heb

beu.

De дам—

fche Kruis‘

draaging

ligrer om

verflaan ge

maakt.

Kruis-draaging , en behoorde in twij ffel te laten :‘ want als de Krijgnknegten , `

en mogelijk ook fommige van de boofe joden , fagen , datjefus door allerlei

ongemak van Waaken en Vallen , Geeífelen en fijn Kruis tot buiten de

Poorten getorl’t te hebben , afgemat , daar onder fcheen te befwij ken д en dat

fe mogelijk dagten te fpa op Golgotha te raakerl 5 ontmoetenfe onder het he

nen-leiden,eenen Akker-man die van buiten de Stad wilde ingaanìby de Епан

gelif’cen mer naauwkeurigheid een Man van Cyrenen ‚ en met namen Simon

genoemd; op datfe de waarheid der faake door defe oml’tandigheid, eeni

ge luií’cer by-fetten mogten. Waarom veele gelooven ‚ dat defen Simon be

kend was voor een Diícipel van jefus ; want een Vyand van hem (опасна:

miíTchien daar veel te goed toe gekend hebben : En fy haddender dan flcgrs

maar een uit de Volg‘troep by de kop mogen vatten. Dogdefen Simon, gaan

de mogelijk tegen de Uure des Gebeds na de Stadt , en op het Paafch—Feefl: ,

pakkenfe roekeloos aan , en fmijten hem het Kruis van Jefus liever op den

hals, dan datfe felfs een hand daar aan fouden {laan , om hem te verligten.

Wy feggen , dat fy het Kruis defen Simon geheel op den hals leiden, na datfe
het Jelus eeril hadden afgenomen , fiende mogelijk datfe niet ylig genoegl

met hem konden voortkomen. Doch indien wy hier de Dwaallieke gedagten

der Oude en Nieuwe Schilder-beelden , wilden te raden nemen , voorwaar

wy fouden moeten Rellen; Dat Simon met Jefus tegelijk het Kruis gedra

gen heeft 5 namelijk Iefus het boven-einde met het Dwars-hout , en Simon

het agrer—einde dat te voeren langs de Grond floepte: ’t gene onfes agrefls,] efus

niet alleen (eer weinig (oude verligt hebbenìmaar ook van de eenvoudige mee—

ninge der Euangeliften Mattheus en Lucas fehijnd afte wijken: want als den

eerlten fegd з Datfe dĳen Simon dwongen dat b}УфаKruis droege. En den

tweeden 5 Dat f} hem het Krim opleiden , op dat b] het agterÏe/ùîn меде;

loo

Dar Synum

van Сугс

nen 1:qu

geheele

Kruis ge..

dragen

heeft en

niet {legt}

de Steer: als

de Schilders

verbeelden.

Matth.

2.7: 52.

Luc. 13:“.
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МЕС" ¿ic foo en willenfe beide niet anders feggen , als dat Simon het geheele Kruis ge

gifgfgfgn drangen heeft; wordende den afgematten jefus nu voor hem henen geleid:

lm geheele naardien men by Lucas , Het agter na drangen 'van het Kfm/'s 5 alfoo verflaan

ËË‘SËÎÂÄ‘ moet , en geenfinds die woorden alleen op het dragen van de Steert ofagter

дед hccfr. end des Kruis paffen kan 5 dewijl het immers gefchiede op datfej efus verlig

ten [ouden , en des te eer met hem , beneffens de twee Moordenaars op Gol

gotha quaamen. “Тат die meenen fou , datfejefus defe weldaad uit Medo

gendheid gedaan hebben, voorwaar die foude_te veel goedheid en agting voor

defe Soldaten , en nijdigejoden by fig hebben. Dus illet veel eer te denken ,

datfe aangaandejefus , konnen bekommerd geweefiî zijn , dat hy mogelijk on

der defe laíl befwijkende , haar het middel uit de hand doen glippen fou, om

hem aan het Kruis een fchandelij ken Dood te doen fierven , en beletten fou ,

haar gefag by ’t Volk en de Zit-plaats op Mofes Stoel , in te houden. Gelijk

het ook een kleine beleefdheid fou gewecíì zijn , een Doodwaardig' menfch

te verligten in fijn regtvaardige firaf, en die eenen onfchuldigen voor een

deel op te leggen. Doch het hadde yts gefchenen , indienfe felfs de hand dat

- aan geflagen hadden. En aangaande dejoden haare Overpriefiers, Schriftge

leerden en Pharizeen , die waaren doch wel gewoon de menfchen laíten op te

leggen , die fy felfs met geen Vinger aanraaken wilden. Soo dat dan defe dob‘

bele Kruis-draaging ‚ van verfcheide Geleerde Mannen niet fonder reden te

gen-gefproken is; fchoon ook dat het doen der Schilders op het gefag van

lommige niet onvermaarde Kerk-vaders gevefiigd Praat. En íeker als wy hier

toe ook nochaanmerken , dat Lucas fegd 5 dat fy Simon Het Kruis opleiden ,'

foo verflaan wy daar door niet alleen , dat hy fulks goenfinds gewillig ofvan

.felfs op fig genomen heeft : (want daar Praat , S] Dwongen hem ,' ) maar het

geeft eenige fchemering voor onfe meening , dat fy defcn Man het geheele

Kruis in fulker voegen als wy terflîond feiden, op de fchoft geleid hebben. Je..

Низ is „in fus dan in defe gefialte uitgeleid wordende ‚is daar op van een groote meen ig..

Sondcrrc- te Volks gevolgd 5 gelijk het foo gemeenlijk toegaat , wanneer men ymand

uitleid om Gedood te worden ‚‘ die fig dan ook hier uit verfcheide infigten

volgde!) uit om jefus wille op de Been begaven: want gelijk den eenen Jefus uit lief

de volgde , als infonderheid de Vrouwen en fijne Difcipelen deden , met

fommige die hem uit Galilea gevolgd waaren 5 alfoo deden ’t wederom an

dere urt nieuwsgierigheid 5 vernemende dat de vermaarde Jefus na de Dood

geleid wierd. Daar by dan ook veele alleen mede liepen, om haare boofe Оо

gen aan het Schouw-fpel van fijn fmaadelijken Dood te verzadigen. Alle

welke verfeheide driften , defe Volg—troep nu ongetwijífeld grooter dan de

gewoonte was, heeft doen aanwafl’en: waarom dan ook Lucasmet nadruk

fegd 5 dat hem een groote meenigte volgde. Onder dcfe waren nu mede eeni—

ge Godtvrugtige Vrouwen , welke Weenden en klaagden _‚ om datfe jefus dus

onfchuldig met het Kruis beladen‚in het Voorbogt van de gewifl‘e Dood-firaf

’ wmin fagen. En alhoewel de Vrouwen,volgens haar aangeboore fwakheid,wel alder—

{gmmïgî ligtít tot Medoogen en Weenen bewoogen worden, en fig deswegen gemeen

„Ежу, lijk niet dan met fchreum onder het gewoel van het Man-volk mengen 5 foo

Ë‘jldillî fchijnen eenige nogtans fig veel í’toutmoediger in defen,dande Mannen gedra

2522:: gen te hebben 5 als die fig hier in Jefus laatí’te uitleiding foo digt hem van ag—

=bb=15- ter navolgen, dat hy hem omkeerende, haar heeft konnen aanfpreken. Sy vol»

waarom gen hem al wcenende op de hielen na Golgotha ¿doch Petrus , die] cfus in de

figmpgdĳk Dood wilde nafiappen , en Thomas die met fijn Meefter fierven wou, en {ag

È‘thr'ïgt men hier niet eens foo kloekmoedig : ten zy dan mogelijk uit bekomme

Шип! gc- ring datmen de Mannen dit foo wel niet en foude afgenomen hebben 5 ge

lijk de _leden ook tegen defc Vrouwen niets en ondernamen 5 om datfe van

Abra—

i'
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Abrahams Zaad en Geflagte waaren 5 en het niet heel onvoegfaam is met

een Sterveling , fchoon hy over fijn misdaden omkomd , mewaarig te zijn.

Gelijk ook de hardvogte en roekeloofe Soldaten , weinig agt-gaven op een

Troep huilende Wijven. Ook konnen de Krijgs-knegten en _joden nage—

laaten hebben defe Vrouwen af te keeren, by-aldien het waar is, dat lig

ook hier eenige aanfienelij kejuffers hebben‘laaren vinden : onder welke ook

Johanna, de Huis-vrouw van Chufe, Herodes Rent-meefier, die met Sufanna

en andere Vrouwen ‚jefus en fijne Difcipelen , van haare goederen te vooren

foo ’gulhertig gediend hadden , Luc. 8: 3. geteld word. Invoegen de andere

geringe Vrouwen, en felfs ook Maria, de Moeder van jefus, onder defe

juffer-fioet hebben konnen fchuilen. Uit welk een gevolg van Vrouwen

‘men dan ook voor vail mach houden, dat de latere Schrijvers , de Fabel айда?“

van Vвкоы ICA verfierd hebben ; welkejefus in defe beangfiheid een Snuit- Vgn Î/„o

l doek foude toegereikt hebben om fijn benaauwde Sweet afte droogen; in welk 2i”. "à dc:

doen, jefus de Beeldnis van fijn aangefigt daar in (oude afgedrukt hebben. ‚ЁЖ

Die dan namaals veel Mirakelen daar door gedaan heeft; en met naamen Тюме

ook de Keifer Tiberius daar mede genefen heeft. Gelijk Stapleton ver- lâìîlgifr'

haald in de Boek-zaal van het Vaticaan gelefen te hebben, dat defelve le

vend befchilderde Snuit—doek , naderhand in handen van Clemens gekomen

is , Sec. ’t Gene wy alles voor een enkel verfierfel der laatere Schrijvers te

houden hebben 5 nadien de aldergeloofwaardigfie van de ecrire Eeuwe , niet

alleen daar van niet en reppen; maar dat ook geene van de Euangelifien die

Wonder-daad hebben aangeteekend‘, daarfe doch veele dingen van minderbe

lang , niet en fchijnen vergeten te hebben. Hoedanigen Erfgerugte ook noch

door het on—ophoudelijk verbeelden der Schilders , foodanige diepe worte

len in ’t over-geloof des gemeenen Volks gefchoten heeft,‘ datmen valle

lijk vertrouwd in die ontelbaare nabeelden , noch op heden het waare af

beeldfel van des Sahgmaakers aangefigte behouden te hebben: doch ande

re willen dies-aangaande meer geloof geven aan het ontwerp datmen hier

van in den Brief door Lentulus aan den Keifer Tiberius gefchreven , ge—

doodverfd fiet. Daar hy van jefus Gedaante, te gelijk met fijn Groot-a -

ting dufdaníg fchrijft: In dej/ê tĳden heeftmen ge/ien , en h)’ leefd noch,een шмыг:—

menfche ’uan groote kragt, genaamd Chrifluaj‘efm, dewelke van de Vol—

keren gefeid word een Propheet te аут-Ми Dijeipelen noemen hem de Soo» bard, „it

ne Gods, h)’ wekt de Dooden op, en h)‘ geneeyl allerlei jle/aten. H] is een “n ЕЩЕ

menflhe ’van een lange en aanfienelgj'ke дурит/ре ‚‘ en heeft een ontfaghe— ËämíEL

ш шфп, ’t welk die hemfren, hem _foo ’wel kan doen beminnen als doen Шиша]:

’vreefl’n. Syn Hair 125 de Verwe rvan een rijpe Hajelnoot gelĳk ,‘ en het leid 2:12“:

mee/l glot en фи tot aan de Oeren; ‘van daar :jet wat meer gekruld en www»

[тет lofler ‘van den hals af, en hangd op de ilo/:ouderen ; draagende een

Seheidel op ’t midden ’uanjijn hoofd, op de щ: der Nazirenen. hy heeft

een ’vlak en elfen Voorhoofd ,‘ en fijn gantfehe Jonge/igt is fimder ’vlek «yc

rimpel, daar een aangenaam hloojen door/Peeld. Syn New en Mond/zjnfon

der Mangel. H] draagd een grootenjeugdigen Baard, ‘van eenerlei kleur en

die niet lang, maar tamelgjk breed, en al: in twee fvlokken fizgtelgjk onder

feheiden l5. H)’ is eenvoudig 'von opßgt maar helder ’uan Ûogen; zĳnde in

Be/iraflínge verfi‘hrikke/yh doch vriendelijk en aangenaam en Vermaanin—

gen: ook is by ’orolijk behoudens/@ne Мидии.- maar nooit heefì‘men hem

ji‘en Lac/oen, maar dikmaals Weenen. Hy gaat geheel regt-012,’ en Ĳinfijn

Saamen/prekingen Seldfaam en Zedig; en ‘voorts geheel aan/lenelijk onder de

kinderen der men/Ehen. Dus verre den Brief van den Romein Lentulus.

En Nicephorus getuigd mede by-na al het fclvc. ‚Of nu de hedendaagfche

_ C c c с с behil
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Schilder-beelden, haaren oorfprong uit dufdanigen Voorfchrift ontleend heb

ben; of dat mogelijk dit Ontwerp na eenige andere gifi‘elijke gedaante , op

den Naam van Lentulus verfierd is , fulks word van eenige twijŕFelagtig

gehouden; niet tegenftaande men in beide een onderlinge íaamení’temmin

ge ontwaar word. Doch wy agten , dat indien ons de waare gefialtc van

_jefus , noodig waare geweeí’r in Schilderkundige trekken , tot een voorwerp

Inenting: van Goddelijke aandagt te hebben 5 het te denken is , dat de Heilige Schrif

ЁЁЁШЩ ten ons elders yts van fijn eigen natuurlijk Aangefigt of fweemfel , fouden

„сотое- afgcfchetll hebben: maar nu fien wy dat hy ons tot het {luk des Geloofs,

gtkmm“ in het Oude Teí’rament fclfs niet onder de eige gedaante van een menfch ;

ЁЁ" maar onder de gelijkenis van een Slange op een houten Stange verhoogd, bui

“шит?“ ten den Tabernakel voorkomd. Die ook, wanneerfe van Ifrael met ver-Afgo.

maa.en. ding ge-eerd wierd , door Hiskia Godsdienfielij k als flegt Kooper verbroken

is , 2 Kon. 1 8: 4.. Gelijkwe jefus ook na fijn Menfch-werding , Lijden en

Hemelvaard , in de Openbaringe van johannes, alleen fien verfehijnen met Se

ven Sterren in fijn regterhand ‚ en een tweefnijdend Swaard dat uit fijnen

Mond gaat ; zijnde bekleed met eenen Rok die in het Bloed gedoopt is : ja wy

fien hem in de gedaante van een Lam dat geflagt is ‚ hebbende Seven Hoor—

nen en Seven ()ogen. Waar uit wy veeleer geleerd wordenjefus Gedaan—

te te foeken in fijne Deugden en Volmaaktheden , als in de Teikenkun

dige trekken van fijn Aangefigte. En fchoonmen jefus onderde gelijkenis

van een menfch in de Gefigten van Ezechiel of elders fou willen foeken ¿foo

falmen hem doch daar in maar onder Vuur en Gloejend Metaal , bedommeld

en als onfigtbaar fien. Indien ik eg ter een шлите Solozlderie ‘van Уфаhadde ,

fegdjan d’El‘pagne , Ikfimdqe met alleen honger адten dan alle andere Тайне.

len , maar ook waardeeren bot/en alles watfina: aan ’t Ooge der nun/¿hen

’verje/oynd. Doch bjwldz'enmen foo een ó'thzlderie[ш willen „mm-mem en

„(от ver—Ajgoden ‚‘ foo joude ikfe liever tot gruis ‘verbrzjfilen ,‘ gelĳk hir/un de

13= + Koopere ‘S‘lange dede. Maar gelijkhetjet'us gewoontewas geweelt de fwakkc

te iterken , en de droevige alfinds te troofien 3 alfoo heeft hy fig ook dit Ge—

jel‘ushecfi ween der Vrouwen aangetrokkken ‚ feggende; G] Бос/летел funn Îeru—

25:52“ falem en Weend met over ту : maar И/eend over u fel’ven en атташе kin—

de, vrou- deren ,‘ namelijk over welke uwe joodfche Manfchap , de Wraake van mijn

Xfëclïî“ onfchuldig Bloed , over uw en haaren hals geroepen heeft :willendej efus al

gaan. foo aan de eene zijde , datfe fijn Lijden uit den Geloove fonder Tranen en met

Г een ongebroken herte louden aanfien ; doch datfe aan d’ander zijde wel mog

(‚задан ten Weenen over haar en haare kinderen , van wegen de rampen die fy in de

Vrouwen nakende Belegeringe van jerufalem , door de Romeinen te wagten hadden ,

om het Grondfop van Gods Gramfchap uit te drinken. Hoedamgen Onweer

rampen гс hy haar dan ook genoegfaam aanwij (l, dat niet lang vertoeven fou,wanneer hy

www’ het felve haarals met de Vinger aanwijfien fegd ~, ò'z'et de dongen komen in welk

gj' jè‘ggenjùld, хлад zijn de Onvrugtoaare ‚ф‘с. Luc. 13;_29. ’t Gene loo

meten moet opgenomen worden , als ofjefus de Onvrugtbaare Vrouwen hier

Salig {prak , maar alleen , dat dejoodfche Vrouwfchap , van wegen het quaad

dat hen alsdan op den hals fou komen 5 alle die welke geene Suigelingen tot

haare Botßen hadden , fig gelukkig fouclen agten: als welkers Oogen defelve

dan ook niet onder duifend Doodiluipen _, van de wreede Soldaten uit haare

armen gerukt , en {ouden fien tegens de Wanden verpletteren; ‚noch iig geperß;

fouden vinden haar van Honger en Dorit te laten verfmagten: vergelijkt hier

tegen j dus V00rfegging, Marc. 13: I 7. En dit kondenfe hier uit gillen, wan

neerfe aanmerkten ‚ hoe de _Romeinen metjefus handelden die als een Groen

hout, doorgaans foo vrugtb’aar in goede werken, en heilfaame Leere onder hen

gC—
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gewandeld , en altijd hadde gefogt te bloejen 5 dat het vry flegter met de on

vrugtbaare Boomen , en het Dorre Hout des jodendoms afloopen fou ‚ wan—

neer haare Mogendheid door de Romeinfche Bijl die alreede aan de Wortel

lag , eenmaal uitgehouwen en in ’t Vuur fou geworpen worden 5 vergelijkt

Matth. 3: ro. met Luc. z 3: 3 r. En merkt over de laatfte plaatfe aan , datjefus

hetjoodfche Volk , navolgens de gewoone fpreek-wijfen der Hebreen , feer

wel by een Dorr,en fig felven by een Groen-Hout veîgleleken heeft; als dewel—

ke feer gewoon waaren , Vroome Mannen ,Groene nuten ‚ en Goddeloofe

menfchen, Dorfe Houten te noemen. Waar van daan dan ook by Ezechiel ge

dreigd word , een Vuur onder hetjodendom aan te [lecken , dat den Groenen

en Dorren Boom verteeren 5 dat is den Regtvaardigen en Goddeloofen uit

roejen fou 5 vergelijkt wederom kap. zo: 4.7. met kapit. 2 r: 3. Waarom

Ezeehiel

zo: 47.

wy ook meenen , dat Jefus hier geenfinds het Weenen der Vrouwen ver- years wildd

boden heeft , om dat hy juill niet en wilde kleinmoedig gemaakt worden5 ge—

lijk Paulus eens het Weenen over hem opfchorte , Aétor. 2 1: 13. maar om

’ datfc alleen uiteen ‘menfchelijk medelijden over hem Treurig zijnde,fulks in’t

miní’t niet en deden over haar eigen verdorven ilaat , om welkjefus nu lijden

moelle , terwij le doch de Wet kragteloos geworden was door de Sonde. En

fchoon hier eenige Vrouwen waaren ‚ die of haar felfs , noch ook haare

Mannen , fig nooit fchuldig aanjefus Vonnis hadden gemaakt 5 foo waarenfe

immers alle fchuldig aanjefus Dood , die door fijn Dood fouden verloll wor‘

den.Invoegen defe dan alleen verboden zijn te Weenen,om dat fy jefus Lijden

als een droevig toeval, en niet als Heilfaam voor haar felven aan en fagen; meer

lettende op Pilatus gefireken Dood-Vonnis, en het Ongelukkig en VCfvlockì

te Kruis-hout dat hy torfie , als op de vervullinge der Schriften: ofte op den

Vloek die dejoden haar en hare Nazaaten over den kop geroepen hadden : ja

veel minder fagcnfe op den Vloek der Wet, dienJefus hangende aan ’t Hout,

te niete doen foude. Waarom het ons dan in dit fiuk veel nutteris aan temer

ken , voor wien , dan door wienjefus Geílorven is 5 op дате niet Гоо feer en

Weenen met de Oogen , alswejefus fien henen‘leiden om te Lijden , en wan

neer hy Lijd 5 als dat wy hem met een vrolijk herte liefhebben , en groot-ag

ten , om dat hy als onfe Borge en Betaals-heer , vrywillig heeft willen henen

geleid worden 5 op dat hy , ilervendein onfe plaatfe , ons door fijn Dood,

verfekerde van het Teí’cament en de Erfl‘enis des Eeuwigen Levens , het felve

verzegelende met fijn Bloed‘ Maar het geenwe in defc aanfpraak vanjefus

niet endienden over te flaan , is dit , dat Lucas fchijnd te feggen , dat hy fig tot

defe Vrouwen omgewend heeft 5 Endej'qìu hem tot haar депеше/див, (ж.

niet eigent‘

lijk over '

fijn bitter

Lijden aan

het Kruis

Geweerid

hebben.

Waarom

men Iefns

Lijden in

blĳdfchap

moet aau‘

merken .

Dat is ongetwijffeld een weinig daar toe fiil-fiaande; en vergetende fijn ’

eigen Lijden , wilde hy fijne Vrienden fijn aangefigte niet out-trekken; haar

waarfchouwende tegen haaren aanilaanden nood5 de Vrouwen toefprekenò

de onder dien Oor en Gemoed-il'reelenden Eer—naam ‚ Gy Dochtermj'e‘

rufalems: op dat hy in fpijt van alle de Naam-roovende joden ‚ Ьссоопа

de dat by de Liefde tot fijne Vrienden geenfinds afgeleid hadde , noch in

alle defe veranderingen geenfinds veranderd , maar in hem veel {lerker was

dan de Dood, Cant. 8: 6. Ну noemde haar ook m0gelijkin’talgemeen‚

Dochtermj'erufalems ; als ofhy de gantfche Vrouwfchap van Zion , en niet

flegrs in ’t byfonder fijn Vriendinnen , die hem hier volgden aaníprak; op

datfe miffchien om fijnent wille niet in Lijden quaamen , maar datfe onder

Zions Dochteren verfchoond bleven, terwijl de Hoofden van Zions Виг—
gerfchap hem nu niet en wilden verfchoonen. jefus danaldus door Simon van

Cyrenen , voor een weinig tijds van het laflig Kruis-hout ontladen , is ein

delijk op de Geregts-plaatfe gekomen i die op ’t Syrifch-Hebreeuwfch ge

_C .C с с с z noemd

Waarom

уст; defi

Vrouwen

in ’z alge

meen

noemd

Dochteren

il».

Icrufalcms»
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noemd wierd , GoLGOTHA ‚ dat overgefet zijnde , foo veel als Haofd-fiheel

pla/rtf? gefeid is. Hoedanig de Straf-velden der Ouden gemeenlijk buiten de

Steden , en veelfinds op Heuvelen en hooge plaatfen die aan de voorby—loop

der Wegen in ’t gefigt laagen , verkofeniwierden 5 hebbenwe in ’t voorige

Hoofdí‘ruk afgedaan. Doch waarom eigentlijk de plaatfe daar Jefus Gekruifl:

is_‚ Hoofd-fiheel plaatfi‘ of Kerk-baffle?" Bekkeneelen genoemd is ; fulks is van

veelen gevraagd en onderfogt, en volgens verfcheide meeningen beantwoord.

Doch onder die verfchillige gevoelens , zijn fulke van over lange uitgefiampt ,

Golgotha welke meenden, dat defe Geregts-plaatfe foo genaamd iS`, van wegen het Bek

_ige'liägëo keneel van -den Aards-Vader Adam , die aldaar fou begraaven zijn. Doch

necl van die welke defen naam afleiden van de Hoofd—feliedels der Misdadigers , wel.

Adamdgò ke daar ter plaatfe Onthoofd wierden , fchij nen by eenige meer gehoor te ver

noem ’ dienen : nadien ook onder de Vierderlei Dood-[hallen derjoden, het Hals—

geregt met den Swaarde by hen gemeen was. Doch andere willend van de

Bekkeneelen der geitrafte aan de Kruillen afleiden , als welke aan defelve ver

gaande en afvallende , de Grond met de overblijvende Bekkeneelen bezaaide ‚.

en dan hier en daar verfirooid gefien wierden : ’t gene niet geheel aannemelijk

is , van wegen dat die benaaming mogelijk onder fchijnd , dan dat de Romei.

nen de Kruis—firafonder dit Volk geoeffend hebben; en deJoden ook gewoon

waren de geitrafte Lichaamen te begraven; gelijkwe onder hare Dood-fìraŕfen

hebben gefien. Alhoewel de joden nochtans defe plaatfe foo hebben konnen

noemen , van wegen dat’er veele begraaven , en alfoo niet alleen daar ‚alsmen

fegd,het hoofd hadden onder gehaaldimaar welker Bekkeneelen ook dikmaal

in ’t opdelven van nieuwe Graf-kuilen,te voorfchijn quaamen i en de plaat.

fe alfoo na een voornaam deel des menfchen hebben konnen noemen; om

dat het onder hen niet vreemd en was , door de Kop ofSchedel , den geheelen

SPsling" menfch te verfiaan. En foomen een fchuil-reden fou mogen foeken , waar

om jefus juill: op Golgotha,th Kerk-hofder gener die de Dood waren geflor.

Golgotha ven in haare misdaden , Gekruifi: is э men fou mogen denken , dat het was , om

aan te wijfen , dat hy ook de grootfte Sondaars het Leven wilde geven door

dm- fijn Dood. En gelijkmen houd dat Golgotha na den ondergang , dat is in het

Jens is in Wellen van Jerufalem gelegen was; alfoo is den joden ook de Sonne der Ge—

regtigheid,aldaar niet on-opfigtelijk ondergegaan. Terítond en foo het{сыра

1ст_бс— met de aankomit vanjefus op dit Galge-veld , hebben Ту volgens Marcus (na

ktm’ melij k de Joden ofte de Krijgs-knegten , of mogelijk dele beide gelij ker.

)crus кгядда hand) hem Gemyrrhede - Wijn te Drinken gegeven. Hoedanigen Wijn ,

ìïnvyffhc' fommige hier voor een lekkere toegemaakte — Wijn willen nemen _’, die met

by aai." Myrrhe en andere Specerien aangefet en opgeheven was; namentlijk gelijk de

ffmc-d f Oude dikmaal in de wellufiige Banketten en Maaltijden plegen te gebruiken.

Doch nadien Mattheus defen Wijn noemd, Edt/z met Gallegemengd, enJefus

маць. 27. die ook weigerde te nemen, fchoon hyfe eerl’telijk proefde; ioo en fchijndmen

lil“ niet te mogen denken,dat hier op Golgotha foodanigen lekkeren Kruis-Wijn

15‘. 2.3. ' heeft gereed geilaan. Dus meenen dan fommige beter,dat het is Wijn geweefi

met Wierook gemengd,van welke de joden in den Talmud feggen; datmenfe

gemeenlijk onder hen plagt aan de ver-Oordeelde Stervelingen te geven ‚ op

datfe de vreefe des Doods daar door niet ‘alleen wat aan een zijde mogten zet

ten ; maar ook bedwelmd in ’t verfiand wordende , als ongevoelig in de Dood

dc Wijn fouden flappen. Siende mogelij k’op ’t gene de Moeder van Salomon belafie g

namelijk aan een Verwefenen , Prerken Drank te geven ‚ Prov. 3 1: 6. En om

Stervclin- datmen hier toe foo wel Wierook en andere dingen gebruikte , die defçlvc

5:: iî’ciï‘l. bequaamheid hadden van de Myrrhqdaarom wierd al dufdanigen aangeí‘etten

Wijn , met een gemeene naam, GemyrrhedeJVĳn genoemd: even gelijk—

men



Jesus VAN NAzARer повыше szluns'r or GoLGorHA. 757

 

men onder ons gemeenlij k fegd _, Gefmeerde W , GekruideW@n 5 úw. niet

tegenl’caande die op verfcheide wijfen gemengd en behandeld werd. En dat

dufdanige toegemaakte—\Vijn van geen kleene uitwerking was , fulks komd

ons in verfcheide voorbeelden te vooren. Ja men leeft van at’geregte (kranten,

die door het innemen van Myrrhe en Wierook , hare Pijnigers geen kleinen

tijd hardnekkig verduurd hebben. Ptolomeus Philopater dejoden willende Wicruak

overvallen ‚deed felfs fijn Krijs-Olyphanten Wijn met Wierook drinken, op mCrWiin

datfe des te moediger tot den Krijg waaren , 3 Mach. 5 : 1. Dat nu Mattheus

defen Gemyrrheden-VVijn , liever Емmet Gallegemengd heeft willen noe` тащи“

men 5 fchijnd niet foo feer een andere eige beteekenis , als wel een overdragti- werkmg'

ge benaming te zijn: als ofhy daar mede hadde willen aanwijfen , dat het leer

ílegte,Oude ofverfuurde Wijn was5 het zy dan datde joden niet gewoon wa- диезе

ren in dufdanigen geval van de belle te nemen , maar de flegtlle goed genoeg alii‘hcig‘lìk

dagtcn , als fommige meenen 5 ofte dat den Euangeliít defe Wijn door ver- mei (Зап:

noeming Edi/e noemd 5 om datfe gewoon waaren goede en wel toegemaakte “Omd

Wijn aan de Stervelingen te geven , Гу hier aanjefus uit een vuile boos-aar

digheid , Verfuurde 5 Wrange en leer Eggerige Wijn gegeven hebben 5 op

datfe hem te meer finaad aandeden: want hier toe fchijnd denEuangelill:

niet alleen de quaade hoedanigheden van defen Wijn by te brengen 5 maar h

noemd ook daar toe het leelijk Inmengfel in ’t algemeen , Galle, na de Bittere

fmaak die delen Verfuurden Wijn, ( dien hy Edi/e noemd) van de Myr

rhe of Wierook aangenomen hadde: invoegen hy heeft willen te kennen

geven 5 Darß: hem ò'uure met een Bitter Inmengfi’l te drinken gaven,

fonder egter de Bittere dingen eigentlijk te noemen. Waarom ook fommi e

oude en vermaarde Overfetters, het woord dat hier gemeenlijk Galle vertaald

word , fomtijds Âlfim _, en te mets ook Bitter/acid hebben overgefet: gelijk

de Hoogduitfen mede_noch wel gewoon zijn, Bitter‘wĳnwom te

feggen: en wy hebben meer fpreekwijfen die daar aan leer gelijk zijn. Doch

waaromjefus defen Swijmel-wijn niet en wilde Drinken fchoon hyfe proefde,

is vooren genoegfaam aangeweí‘en. Hierop vervolgd dan de H. Hiílzorie,datfe

Jefus Gekruiflìgd hebben 5 namelijk, de Krijgsknegten hebbenhem Naakt uit

ekleed 5 en aan het fiaande Kruis (dat Onder de onrkleeding en andere toeítel

aaní’tonds in de Aarde gedolven wierd ;) ор het middel-uitllek opgebeurd;

en de Handen en Voeten met Koorden onder en boven valt-gebonden en

met Nagelen valt—geklonken , en alfoo Opgehangen tiiffchen twee Moor

denaaren , als ofhy het Hoofd en Belhamel van fulken gefpuis ware geweefi.

Waarom Jefus dan mogelijk ook wel eerí’r aan het Kruis gehegt is’, gelijk
men uit Mattheus fou mogen befluiten , wanneer hy felfs na het voorhan-y “Ешь

gen van jefus Opfchrift , feid5 Doe wierden met hem twee Ĳ‘î/[oordenaarr ’7' 38'

сету: ‚ een ter regter , en een ter flinker zijde: vergeleken met Luc. 2 3. ‘

vers 3 3. Alhoewel uit Marcus en Johannes fchijnd te blijken , darfe dele Marc. 15.

Aanhegting gelijker-hand gedaan hebben: Daar ons weinig aangelegen is 5 “g; виз.

ten zy tot de verbeelding defer Hifiorie op Tafereelen. Engelijk’er van de '

Joden getuigd word , dat injudea ontrent defe tijd veele Straatfchenders en

Roovers gevonden wierden5 en dat defe Schelmen met andere Boeven gevan

gen zittende , mogelijk tegen het Paafch~Feeft bewaard wierden , om door de Waarom

toeloop der menfchen gellraft te worden , op dat het Exempel van veele

gefien wierd 5 alfoo zijn defe Qiaad-doenders metjefus Gekruií’c geworden, ¿mais Ge—

als Verfioorders van de Gemeene Vryheid des Volks: gefondigd hebbende ‚

niet alleen tegens haar eigen Volk dejoden, maar nu ook voornamelijk tegen

de Heerfchappyeder Romeinen‚tegens welke jefus ook befchuldigd was mis

daan te hebben: iig oproerig uitgevende voor de Koning der loden 5 gelijk Pi

Ссссс 3 latus
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latuS dit ook eenigfinds in het Opfchrift,dat hy nade Aanhegting boven Jefus

Hoofd als den Titul fijner Befehuldiging dede voorhangen , gedagtig was.

Tede‘fer tijd nu,ofmogelijk terwijl de Krijgs-knegten‚omringd met een drom

van Joden enJoodfche Opfienders , noch befig waren metjefus aan het Kruis

Ici-„s Bid ‘te nagelen,fchijnd hy volgens Lucas‚voor dit Volk Gebeden te hebben. Want

тлёй: ’r hy die geleerd hadde voor fijne Vyanden ‚ en voor die ons geweld aandoen

ЖДЁМ ' te Bidden , wilde hier ook voor die genen Bidden die hem Kruifligden 5 dus

Mam s- ` Bad dan wel den Heere voor de Knegten , ‘den Schepper voor de Schep

vers 44. felen 5 den Regtvaardigen voor de Onregtvaardige 5 doch het gefchiede naar

u" " 18’ de Schriften : want de Meflias moelle voor de Overtreders Bidden , Efaia

5 3: 1 2. Hierom Bad hy dan 5 Vader ’veîgeefd het haar _‚ wantf)’ en weten met

wat/è doen ‚ Luc. 2 3. 34.. Doch nadien iommigejoden maar al te wel by haar

{elven wiften,datfe_] efus uit enkel Boosheid, (Sondigende tegen den Heiligen

Voor wie Geeft , Matth. 1 2: 32.) hadden Over—geleverd; foo diendmen hier te moeten

M” BM’- verltaan , datjefus voornamelijk voor diejoden Gebeden heeft ‚ die haar dus

ver van ecnige Kopftukken uit de Ôverpriefiers en Pharizeen , hadden laaten

weg voeren 5 en niet en wií’ten datfe den Meflias haren VerloíTer, aan het Kruis

hingen. Gelijk dan miffchien ook defe woorden ‚ Sy en weten met 'watje doen,

fien op de eige daad van fommigejoden , die Iig alfinds genegen toonden de

hand hier in te [teken foo veel fy konden 5 alhoewel het meer on-eigentlijk

moet opgenomen worden 5 namelijk in welken zin mogelijk Petrus fegd , dat

‚ de]oden,_‘7e/‘m de Nazarmer Сейм/1 hebben, Aítor. 2:2 2, 2 3. en kap.5: 3o.

Waar toe dan ookjefus noch totderJoden verfchooninge,haar onwetendheid

by-brengd, tot verberging ofverkleening van ’t quaad datfe deden. Doch foo—

men geloofaan den Briefmag geven , welke Pilatus aan den Roomfen Keifer

* Doch Ре- fou gefehreven hebben5 foo fchijnen deJoden felfs * ook hand-dadig aan jefus

:läßt Kruis-hegtinge geweel’t; ‘dewijl hy daar in klaa ende overdeJoden, duidelijk

den het genoeg fegd 5 Doch j) hebben hem Gekruĳi en ebbenWадter: byfy'n Grafge.

d“ fleld (ж. En alhoewel defelve Petrus , Aétor. 3: 1 7. fegd 5 дешев! Broeder:

Onrcgt- dat gyfulk: daaronwetendheidgedaan hebt , als aak uwe Отек/де ,‘ foo verfiaan

Ë‘í‘sl'îâár nochtans de Godtgeleerde daar alleen fommige van de Overlte ‚ die de Wijs

de Romei- heid Gods , welke in Verborgendheid bedekt was , niet genoeg doorgrond

Eïbädm hadden : Wатfoojè diegekend hadden ‚ foo спрайт/у ‚ noch ook de Overlle

Aam. I; defer Weereld Herodes noch Pilatus ôzc. den Heere der Heerlĳkheid niet Ge.

Ё; krul]! hebben, 1 Cor. 2: 7,8. Het gros dan van defeIoden,en will noch en dagt

fegging , niet,datfe dien hier op het Galge-veld hadden uitgeleid, die hare Vaderen eer

Mmh- “’- tijds als den Engel voor GodsAangefigte , uit Egipten in ’t Beloofde Canaan

'm l" gebragt hadde. Sy en willen waarfchijnelijk niet , datfe dien met het veragte

Pfalm |05. Kruis beladen hadden‚die hare Voorvaders met Goud en Silver verrijkt,haddc

"ß 37- uitgeleid: veel min datfe dagten dathy boven het Kruis ook’nog belaí’c was met

den Ballall der Sonden die hem benaauwden. Sy en willen niet datíe dien tuf.

fen twee Moordenaars henen-geleid en nu foo even Gekruifi hadden , die haar

tufl‘chen een Vuur en Wolk—kolomme bedektelijk geleid had. ja fy en willen

niet datfe hem , die het Eeuwige Leven hadde in hem felven , en hare Вега.

geboorne van den flaanden Engel bevrijd had, en van den Eeuwige Dood ver.

offen хвоей ‚ nu felfs in het naare Dal des Doods hadden henen gevoerd.

Hier vooren hebben wy onder deJoodfche Dood—firaffen uit Maimonides

’e Сушит by-gebragt , dat het onder haar een gewoonte was , dat een Beampt-Uitroeper

ЁШЁЁ ш voor den Misdadiger gaande, aan yderbekend maakte ‚om wat oorfaak foo ее.

Мсдщйв g nen ter Dood ging 5 en alle het felve is bynaook by de Romeinen in gebruik

i“ юс geweefi 5 doch egter foo , datfe in byfondere gevallen, fulks in Gefchrifte fiel.

gÍÍÍ, u' den‚en hingend op fekere kennelijke wijfe boven de hoofdenpfte ook wel äp

' e
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de Boríl ofboven ’t hoofd dergene die aan het Kruis hingen. Hoedanige Op—

fchriften ook naderhand onder de Vervolginge der Roomfche Keileren en j

Dwingelanden,dikmaal op een wit Bordeken met fwarte Letteren gefchreven, `

den Chrií‘cen Martelaaren voorgedragen ofop de Borfi gehangen is: daar op

dan dikmaal gelefen‘wierd ‚ Н i C Е зт CHRISTI A N Us , Дуг is een Chri en.

Gelijk mede getuigd word, dat op den Pnrperen Hoed van ~johannes Hus ge

fchreven [lond , DIT IS EEN HOOFD-KETTER. En dufdanigen maniere van

doen fchijnd dan hier ook ontrent het Kruiffigen van jefus waargenomen te

zijn; en fulks uit lait en bevel van den Regter Pontius Pilatus: want foo diend

men de meeninge der Euangeliüen te verilaan,íehoonJohannesiegd 3 Рйагш

fihreef ook een Opfi‘brift en fitte dat op het Kruis ,' dewijle niemand die ‚

wel by fijn zinnen is, fal gelooven , dat Pilatus dit Opfchrift felfs boven hîèä'j‘î‘c’t

het Kruis geiteld heeft ; alhoewel hetjohannes nochtans fchijnd te feggen: opalrnf:

’ want die anders gevoelen fou , die fou daar in feer gereed van Mattheus we

derfproken worden, als dewelke duidelijk genoeg fchijnd te feggen ; dat noch aan 'c

het de Soldaten daar op gefet hebben: als hy [eid , S] ‚ namelijk de Krijgs
knegten die A_[efus Gekruiiligd hadden. En foo kanmen ook van het fchrij- h

ven des felven Opfcllrifts denken, dat Pilatus het door eenig Amptenaar . _

doen fchrijven heeft. En wat het felfs opfetten des Upfchrirts fou betref- “ш?”

’ fen , Pilatus en is felfs niet op Golgotha geweeít: gelijk uit alle die ver- солдат

foeken en verder omítandigheden blijkt : hebbende dat toe de Bende Krijgs- ÏÎËlÎc—iïls

knegten doen vergaderen , en den Hoofdman de forge aanbevolen. En al- шт

hoewel het’ onder de Romeinen de gewoonte was , dat de Regters het Dood- WM'

vonnis op een Tafelken fchreven 5 foo hield fulks doch alleen in , tot hoeda- Надоед

nigen Dood-firaf den Befchuldigden verwefen was. Waarom foodanigen ¿c

Schrijf—bordeken, geheel verfchillig van dat gene moet gehouden worden, Romeinfe

dat neffens den uitgaanden Lijder omgedraagen , en by hem opgehangen ËËÎÎÎ

_wierd 5 nadien daar in alleen de Befchuldiging ofOorfaak van fijn Dood-{half Мидии.

gefchreven Hond : waar toe men ook mag te raade nemen , de benaaming met

welke de Euangelillen dit Opfchrift , een TITUL ofBEscH U LDI GIN G ôcc.

noemen. Nu even gelijk fy den Inhoud eenigfinds verfcheidentlij k in woorden

fchijnen aan te teekenen , alhoewel den zin dat van genocgfaam een is 3 foo Wie van de

foumen met fommige mogen gifl‘en , dat egter een van alle‘d’Euangeliflen , де

eige en nette woorden defl’elt‘s aangeteekend heeft; terwijle miilchien d’an- Opfchrift

dere fig hebben vernoegd met alleen de meeninge daar van uit te drukken: hoe- Êîsî’sv‘îm

danigen Stijl men meermaals in de Euangelií‘che Verhaalingen gehouden fiet. („dm „п

Dus foumen dan uit eenige waarfchijnelijkheid mogen denken ‚ dat _] ohannes

de eigen woorden van het Griekfe Opfchrift aangeteekend heeft: wy {eggen ¿Chim

beí'tipt van het Griekfe; om dat het was in drie Taalen ; namelijk in het He

breeuwfch of Syrifch, in ’t Grieks en in ’t Latijn gefchreven : want wanneer hy 10h-1 9" "

voor -af feid; Ende daar wm' gefahre'ven, _]Esus DE NAZAREN ER , DE

KONING DER JODEN 5 foo fchijndmen fulks te moeten opnemen , als ofh МапЬ- 27

ons verfekeren wilde , де eige woorden des Opfchrifts te verhaalen. Hoe- 151337;Y

danigen fchijn van nettigheid de andere Euangelií’ten daar ontrent niet en ge— vers 26-_

ven. En alhoewel geene van hun allen verhaalen , dat boven de hoofden’der Luc' ‘3'58'

Moordenaars, ook een Opfchrift van Beí‘chuldiging gefet wierdsfoo ilfet nog

tans fekerlijk te gillen, dat fulks mede na defelve wijfe gefchied is. Doch dat dlïîïá’oï

de Euangeliíten ’t felve over ’t hoofd gefien hebben ‚ moet ons niet verwon- шел de”

deren э nadien fy ook felfs de Geregts-handeling over haar gehouden ,te gelijk

met hare namen verfwijgen 5 om datfe alleen voor hadden de Kruis-rol van] е-аепшп

fus te уег1ш1ещеп aan te wijfen waarom hy ter Dood ver-Oordeeld,en met duf- "т“ ‘Ü

. . . . . .. 100 Saan
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kon aangewefen worden , als met te feggen , dat hy trrflchen twee Moordena

ren is Gekruiít geworden. Soo dat dit tot де Hifiorie van het Euangelium feer

Аап den noodig was5maar niet de byfondere dingen der andere te verhalen. En gelij k’er

Ш?“ Sl" waarlijk aan den Inhoud van de Opl‘chriften feer veel gelegen was , op dat het

m" aan yder opentlijk bleek, waarom ymand ter Dood ging 5 alí‘oo fullen wy aan

фене"- ílonds lien, dat de Geveinflheid der _loden hier uit gelegendheid genomen

heeft , om tegen de Inl‘telling‘ van Pilatus Opfchrift te morren. Alhoewel

En щаг- dit noch mogelijk t’eenemaal na hun zin was, dat hy fulks in Drie verfcheide

3:25 Taalen dede: waar roe Pilatus ongetwijfl‘eld defe reden [al gehad hebben 5 ‘

Talen dale. dat de Syrifch-Hebreeuwfche Tale doe in dat Land als de gemeene Moeder

Taale derJoden gefproken wierd5`en deLatijnfehe de eige Spraak der Romei

nen was; gelijk ook de Griekfe haarlieden, en deJ0den die elders in de verí’rro—

jinge waren,feet gemeen geworden was 5zijnde de Bybel nu ook al een ruimen

tijd daar in Overgefet geweeft. SOO dat’er nu op het l’afcha naauwlijks ymand

reJerufalem verlchecn, die niet een van die Taalen verfiond of fprak. En dat

het by de Romeinen niet geheel ongehoord Was,eenige harer befluiten in’t La—

rijn en Grieks te laaten belchrijven _‚ fulks werd ons vanJofephus aangewefen.

Welke nu van defe Drie Taalen, boven , midden ofondergeflaan heeft г daar

onrrent hebben de Geleerde als in ’r donker omtaltende , verfcheide giflingen

gedaan , die ons van te weinigen belang fchijnen, omfe in ’t breede op te halen;

De Euan- nadien ons de pas tot alle foodanige ramerien, door de voorfigtige nalaatigheid

du der Euangelif’rcn, fchijnd afgefneden’te worden; namelijk wanneer wy fien dat

Orden de; Lucas en Johannes, de optelling defer Taalen niet in eenerlei orden doen ,

333515" en de andere daar geheel van fwijgen. Want daar Lucas fegd; Daar waar

ùhùrl’nm een Opfchriftboven hemge]смет/т , met Griek/è , Romeinfrhe en Heer-eeuw.

"m “n‘ fthe Letteren ,‘ daar fegd Johannes 5 het waîgejèbr‘e‘vm in ’t Hebreeuws,

Î‘ÎZËÎM' т ’t Griek: en z'n ’t Lary”. Doch foo het gillen hier geoorlofd is , men fou

mogen denken 5 dat gelijk johannes den Inhoud des Opfchrifts feet waar

fchijnelijk met de eige woorden bygebragt heeft , hy ook alfoo de rang der

Baroni“, Taalen aldernaafi heeft aangeteekend. Hoedanigen bedenking onfes agtens

heeft het vry van meerder gewigte is, dan het gene Baronius en andere , (die ook de or

lóaifë'fffiït den van Johannes voor de waare kiefen ‚) aangaande de agtinge defer Та,

пааНаап 1еп bybrengen 5 namelijk dat Pilatus uit een byionder voorregt dat de R0.

äîf‘â‘clâïfd meinen voor haare Taal meenden te hebben, het Latijn onder—aan gefield

mig пище heeft; hoedanigen bewijs hy daar toe ook feer werkfaam uit de gewoonten der

Romeinen heeft poogcn te bewijfen 5 by-brengende verfcheide voorbeelden,

ie na fijn meeninge betoonen,dat de Raadsheeren in de Schouwfpelen onder

aan zaaten, en de Veld-Overlte in de Triomphen agter-aan gingen 5 ja dat de

Burgemeeí’rers aan de Maaltijden , gemeenlijk de laatfie op de Tafel—Bedden

aan-laagen, ôte. Van hoedanige Droomen hem Cafaubonus genoegfaam wak

ker gemaakt en betoond heeft, dat de gantfche Oudheid dien Grooten Cardi

naal , daar in van onwaarheid overtuigd. Gelijk hy ook waarlijk weinig fou

moeten weten , die niet en wille , dat de Romeinfehe Raadsheeren alleen in

de benedenlte Gefioelten zaaten, om het bequaaml’te gefigr der Spelen te heb.

вишне. ben 5 maar niet om datfe de ge—eerlle Zit  plaatfen waaren. Noch flegter

ÈÎÎ‘LCĲÎII— ifl‘et wanneer fommige niet alleen uit de Orden vanJohannes , het Latijn

ke willen fe Opfchrift, het naalte aan Jefus Hoofd willen voor feker houden 5 maar dat

fe daar uit willen befluiten , darmen die Taale voor de Kerk-Taille moet

Taalvoor houden; ofte ten miníten darmen alleen de Hebreeuwfche , Griekfe en La.

SËÏZ‘ËW tijnfche Taal , uit dat voorregt in defelve behoord te gebruiken. ’t Gene feer

dtumocr. belacchelijk is : want behalven dat dit Oplchrift in de geleide Taalen ge.

í‘teld was 5 om dat die drie дое де voornaamlte Taalen der Weereld waaren ,- _

(нач
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(gelijk ook onder die Volken eerflîelijk het Euangelium van den Gekruiflen

Jefus Gepredikt is 3) alfoo was het onmogelijk dat alle de Talen van de Wee

reld in dit Opfchrift gefield wierden 5 maar heel welvoegfaam dat het inge

field wierd naar den Tijd , en het Land , en het Volk dat iig doemaals meell:

binnenjerufalem vond ‚en die Talen feer gemeen verf’tonden. .Hier en boven

komd ook in bedenken,waarom jefus in dit Opfchrift,NA‘zAR EN Us genoemd

is , daar hy doch te Bethlehem Gebooren was PDoch men kan {eggen , dat hy

navolgens de voorfegging van dien naam, hier ookNazarenus genoemd is,om

dat hy te Nazareth opgevoed zijnde , van hem in de wandelinge gemeend

wierd dat het fijn Geboorte plaats was. En nadien Nazareth een feer geringe

en veragte plaatfe was , ( gelijk Nathaniel eens feide ‚joh. I: 4.7. Kan ook uit

Nazarethyt:goed: komen _?) foo hebben eenige gemeend,datj efus in het Op.

fchrift alleen tot veragtinge ‚ NAzAiu-:N U s genoemd is. En dat’er, KoN I N G

DER j ODEN, bygevoegd is geworden, om dat hy fig daar voor vermetelijk uit

gegeven hadde , en van dej oden daar over aangeklaagd , en nu ver—Oordeeld

was tot het Kruis: gaande Pilatus in ’t Opfchr’ift alle andere Befchuldigingen

voorby, om dat mogelijk dit ten ergí‘ten van ’t Volk opgenomen, de voorname

misdaad kon gehouden worden tegen den Keifer , wiens Geregts-beforger Pi—

latus was : alhoewel hy’er de Overpriefiers niet erní’tig noch fcherp genoeg in

Waaro’m‘

Iefusin dit

Opichrifi:

NAZARI

Nus ge

noemd is.

en ging , gelijk uit haare {leurnis bleek. _ En nadien den Euangeliíì fegd ,‘

dat duldanigen Opfchrift boven jefus Hoofd gefet wierd; foo vald het met

{waar om te bedenken dat het gefchied is, ofdoor vail-fpijkeren , ofdoor

aanbinden , of door voorhangen , Src. aan welke eigentlij ke wij fe van doen ‚

ons weinig gelegen is; alhoewel de Schilders millen , wanneer fy dit OP‘

fchrift in maniere van een Ceedel of Plak-fehrift verbeelden : want nadien de

Gekruií’te aan de Kruiflen bleven hangen, en daar aan vergaan moeiten; foo en

fouden dufdanige Schriften op Pergament , ofander Papierig Schrijf—tuig ,

niet lang in de opene Lugt [land gehouden hebben: invoegen het feer waar

fchijnelijk op een Houten Tafereelken is gefchreven geweefl. En fchoon

ymand meend _‚ dat het hier niet noodig was ’t felve foo beflîendig te maa

ken _‚ om dat de Lichaamen van defe Gekruií’te tot voldoening der _] oodfche

Wet,voor den Avond moeiten afgenomen wordenìfoo ill nochtans waarfchij

nelijk dat de Romeinen in defe Straf-uitvoeringe , t’eenemaal haar gewoone

maniere gehouden hebben. Maar gelijk ons dit mogelijk eenige verfiandige

Mannen lullen toeflaan -, alfoo word’er deswegen verder onderfogt , ofdit Op~

fchrift gemeenlij k over—dwars in de lengde, ofte over—langs in de hoogte tegen

het boven-uití’tek des Kruis aangehegt is geworden? Voorwaar al lil dat de

Schilders gemeenlijk het eerlte vertoonen; nochtans agtenwe dat Salmafius

met meerder reden het laatí’te aan Jefus Kruis verkoofen heeft 5 nadien ons de

Forme van duldanigen Schrijf-bordeken , aldervoegfaamll tot een Opfchrift

in drie Talen na malkander gefield,fchijnd te palTen. En dat ook dit Opfchrift

niet voorgehangen is , voor dat lefus alreede aan het Kruis vafl-gehegt was;

fulks foumen daar uit fchemeragtig konnen gillen , dat’er gefeid word 3 Dat

het ¿afield wierd bo’ven ’t Hoofd ’uanyefm'. Dat is aan het bovenfie uitllek

van ’t Kruis , daarjefus alreede aan ’t Dwars-hout aangehegt hing. Alhoewel

fommige met Geiíleranus meenen,dat het tegen het Dwarshout vande Kruis

Galge ielfs gelleld zy geweeí’t; oordeelende daar toe dat de Kruiffen de ge—

daante van een Griekl‘e п hadden : datwe niet voor goed keuren 5 alhoewel de

plaatfe genoeg tot het Opíchrift was. Maar nadien wy in de Euangelife Hi

ilorie fien, dat dejoodfche Overpriefiers,die jefus Hals-Geregt op Golgotha д

by-woonden , geen kleene reden van berifping over de infielling van dit Op

fchrift meenden te hebben; foo heeft het aan veele bedenkelijk gefchenen,
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niet op

Pergame ht

ofdunne
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of dit gefchied zy voor dat het felve alreede aan het Kruis opgehangen

was , orte wel daar na; namelijk wanneer het nu alreede van eenige joden ge

lefen wierd; want veele uit de Stadt komende hebben daar toe nieuwsgierig

geweeft , geern willende vernemen , waarom defen menfche Gekruifl wierd:

gelijk de Opfchriften ook tot dien einde voorgehangen wierden. Waarom

W“ 19:10. mo gelijk ook johannes het lefen van het felve, eerlt na de voorhanging ver—

orde о. haafd. Gelijk hier toe dan ook die welke van het eerfle gevoelen zijn, meenen

{“rrri‘flm waarfchíjnelijk te zijn , dat Pilatus dit Opfchrift heeft doen bedekt houden ,

fcîrifip;oor tot dat het op Golgotha aangehegt en openbaar van veele gelefen is; nadien

ofnahde de Overprieíters anderfinds hun agterdogtig misnoegen daar over foo 1an

E; bîi‘ì‘rp: ge niet en fouden ingehouden hebben : En het ook veel gereeder had konnen

hebben» veranderd worden , zijnde noch voor ‚ of liever in het Regt—huis van Pilatus ,

als nu dus verre buiten de Stadt op ’t Galge-veld. Want dat Pilatus daarin

yts voorgehad heeft , fchijnd den uitílag van de Hií‘torie aan te wijfen; het

i'elve niet willende veranderen , om dat het genoeg tot Pilatus eigen oogmerk

ingefield , nu alreede aan het Kruis hing 5 en deswegen niet als met kreuking '

van des Stadhouders Gefag en kon afgenomen nog veranderd worden. Invoe—

gen dat de Overprieí’ters uit het algemeen gemompel der joden , die uit de

b'tadt komende dit Opfchrift lafen , daarover vol agterdogt geworden zijn.

Doch andere zijn van oordeel,dat fchoon dit alles fchijnd verhaald te worden,

wanneer de Overprieflers nu al op Golgotha gekomen waren , en het Kruis al

gefleld was; dat fulks alleen maar als een voorkomen in de Hií’torie , en niet

in tijd moet opgenomen worden: nadien gemeend word , datfe hier over

noch met Pilatus {preken , dat hy immers niet mede op Golgotha was: welk

eerfle en tweede gefeg , met regt bedenkelijk mag gehouden worden. Doch

defe dan haar misnoegen inbrengende _, feggenfe д Enfehrgjfi niet de Koning

der Îaden ‚ maar dat hjgefi’gd heeft , IK BEN DE KON IN G DER JODEN.

uit“, Dit wildenfe aldus , om datie vreefden, dat by-aldien het Opfchrift bleef, het

Магде even fou konnen opgenomen worden, als of het Joodfche Volk hem voor

haaren Koning hadden gehouden. En daarom gelijk fy hem befchuldigd

wilden ver- hadden , dat hy íulks alleen vermetelijk gefeid hadde: (gelijk in alle de

voorgaande befpottingen door den Mantel, Riet-[lafen Doorne Kroone had

fchijnen te blijken 5) foo wildenfe dat dit ook foo in het Opfchrift , als een

j Brand-merk van Jefus quade Feiten fou konnen gefien en gelefen worden.

Doch Pilatus , die ongetwijffeld door de iní’tellinge van dusken Opfchrift, de

Joden Overprieí’ters een fireek gaf5 (Kruilligende haaren Koning op haar ci.

gen befehuldiging , en fulks nochtans bewimpeld onder de beforging van fijn

Ampt,yverende voor de Eer des Keifers;een menfch flrafl’ende die fig tegen de

Roomfche Mogendheid hadde aangekant 5) en wilde opdefe voorwending ,

die fijn Eer van na-by fcheen te quetlen , geenfinds agt flaan ; maar wees haar

onder defe Ileurnisyan de hand , feggende ; Dat z’kgefehre’ven hebbe dat heb

be ik gefehre’uen. ’t Geen foo veel beteekende , als ot hy gefeid hadde; Ik 'wil

het met veranderen, het mager voor d@ reijefiìo mede битам. Want

l gelijk hy in Jefus geen fchuld gevonden hadde, maar hem alleen den jo

’:6стссп den te geval, een Slaaf defer Dood-firaf gemaakt had 5 alfoo heeft hy ook

dHhJO‘i‘!‘ de befchuldiging foodanig doen infiellen _‚ dat alle die onder dejoden wijs

Èçlatcâsô; waaren ,defen menfche moefien verontfchuldigen : want men las daar in niet,

Ёж: d@ dat hy een (liaad-doender, noch een Oproermaaker was; noch den Kei

gin; gc," fer verboden hadde Schattinge te geven _, noch dat hy den Tempel had wil

5006: len af-breken; gelijkfe in haar beklag voor Cajaphas , en daar na voor de

fen Stadthouder fiuk - wijs inbragten; en fulks hier nochtans de eige НОГ

van het Opfchrift hadde moeten wefen. Hierom wildenfe dan , Dat h}
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gcfiid laadde, de Koning der уайт te zĳn; op dat hy daar door fchuldig

10u hangen , aan een valich voorgeven 5 namelijk yts groots van fig felven ge

feid te hebben , dat hy waarlijk niet en was , en derhalven een openbaren Leu—

genaar , een Valffaris en Verleider. Gelijkwe mede terllond lullen lien, dat

ie in haare gantfche befpottinge nergens op hebben toegeleid , als om dit Op—

fchrift een ilinkfen uitleg aan te draajen 5 terwijlen het haar niet weinig fpeet,

het felve niet veranderd te konnen krijgen‘ Offejefus nu ook van nieuws we

derom de Doorne Kroone hebben opgefet , tot een Spot‘teeken van fijn voor.

gewend Koningdom ? (hoedanig wy vooren ‚alleen twijflìlagtig geileld heb.

ben , datfe hem te gelijk met den Spot-Mantel kan afgenomen zijn _, doen

fy hem fijn eigen kleederen in Pilatus Regt-huis wederom aanfchoten 5) fulks

blijft hier wederom bedenkelijk : want nadien defe Kroon een merkelijk blijk

van jefus valfch voorgewend Koningrijk , aan het Kruis verflrekken konde ,

‚en dejoden ook doorgaans daar op gelchimpt hebben , leggende; 500, ofb]—

aldz‘en h)’ de Koning derj‘oden ü , (И. foo fou het aldus konnen gefchied zijn.

Immers pleiten alle de Schilderien voor de Doorne Kroon aan ’t Kruis. Doch

datmenfe doorgaans op jefus Hoofd wil gefien hebben , felfs van ’t Regt-huis

uitgaande na Golgotha; daar toe heeftmen heel weinig fekerheid. En om dat

dejoodfche Overprieí‘ters wel willen , dat fchoon alles watfe hier feiden waar

was , _]efus egter daar door lig niet aan de Dood-firafvan ’t Kruis hadde kon

nen fchuldig maaken 5 daarom hebben fy met vele faken te vooren tegens hem

overhoop te halen , foo lang gewoeld, dat hy van Pilatus als een Politijk

Misdadiger is Gedood geworden 5 op dat deifchuld op dien Regter en niet op

haare Schouderen mogte geleid worden. Maar Pilatus die om veele over

legging en nood-dwang , dit Vonnis eindelijk uitgefproken had, en daar door

nu al ver genoeg buiten den Band der Romeinfche Edelmoedigheid gefpron

gen/was 5 wilde fijn Eer niet verder in de waagfchaal fiellen 5 maar weder

om fijn felfs wordende _, begeerde hy dat het Opfchrift onveranderd bleef5

Aniet tegenfiaande hy het felve niet alleen ligtelijk hen te geval had konnen

veranderen: (infonderheid alsmen geloofd , dat het voor defe berifping noch

niet aan het Kruis gehangen noch van veele Stedelingen gelefeu was 5) ` maar

ook daar door had konnen voorkomen , dat hem Philo de jode , namaals niet

voor een hardnekkig menfch te Boek gelet hadde. Hoedanigen fiandvai’tig

heid eenige voor een klaar bewijs nemen 5 >van datja , het Opfchrift alreede

boven Jefus Hoofd hing , eer dejoden over defl‘elfs Inhoud agterdogtig ge

worden zijn. Waar toe alswe feiden , het gemompel des Volks die het lafen ‚

haar kan gaande gemaakt hebben : Het welke nu te veranderen,Pilatus geheel

niet raadlaam en docht, noch ook tot fijn lofhad konnen firekken. ’t Geen eg

ter uitjoh. 19: 19-22. niet foo geheel en kan gewonnen gegeven worden.

Dat nu ook demenfchen heel moeder-naakt uitgel‘chut, aan de Kruifl‘en wier—

den opgehangen , is ruim genoeg in ’t voorgaande Hoofdíhik aangewefen;

en de Euangelifien vermaanen ons fulks ook van jefus te gedenken , wan.

neer onder anderen Johannes feid; De Krĳgs-knegten dan alsf)’ Îefum Ge—

kruzfl hadden , naamenfg‘ne Kleederen, Ó’c. Namelijk na datiy deí‘elve je

fus hadden uitgefchooten voor de Aanhegting: want gelijk de Krijgs-kneg—

ten by de Romeinen de Uitvoerders der Lij f—Ptraífen waaren 5 alloo waa

ren de kleederen van de Geflorvene haar verval , datfe onder malkander tot

Beuit maakten. Doch hoe veel byfondere kleederenjefus te defer tijd aange

had heeft , word uit de omílandigheid van dit voorval onderfogt 5_ alhoe

wel men alleen maar uit eenige waarfchijnelijke Giflìngen {eggen kan з dat

defelve uit twee verfcheide [lukken beflonden; namelijk een Kok en een

Mantel of Opper-kleed. Hoedanigen kleeding jefus ook na de wijs der Ou

' D d d cl d z den

Waarom

Pilatus het

Opfchtift

niet cn

wilde vcr

anderen.

Bcdcnking

over 10h.
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усгцзъеег: den van die tijden en joodfehe Land-aard , men fou mogen befluiten gedra‘

:img-)§51 gen te hebben , uit het voorval der Voetwaflinge , joh. I 3. daarjelus fijn

e; кыш kleederen , dat is fijn Opper-kleed of Mantel afgeleid hebbende , fijne Dif—

‘c'âch'â' cipelen de Voeten walte. Alwaar men diende aan te merken , dat de Heilige

нс mg ’ Schrift veelmaal gewoon is , een Kleed in ’t veel getaljte noemen : en te mets

wederom daar van in het enkel getal te fpreken. En nadien den Euangelil’t

Jefus kleederen niet en noemd, is ’t noch veiliger die ongeteld,dan defelve met

fommige in vijf ofin drie byfondere kleederen te onderfcheiden 5 daar noch~

tans de kleedingen der Ouden ons veel meer tot het gevoelen van twee onder

fcheiden flukken fchijnd te vermaanen. Want om niet lang in смуты te blij

ven , ofde Oude met twee kleedingen , namelijk een Lijf-rokje met een Man

ре K1“, tel, niet (ее: deftig , Staatelijk en Groots in Man en Vrouw , zijn konnen toe

geg d“ gedoíl wefen ; daar van kan ons de befchouwing defer af-beelding , die geen

dell де- geringe oorfprong beloofd ‚ foo grooten Denk-beeld geven , datwe geen ver

ken en цо- der verklaaring noodig agten , om daar uit te verfiaan , dat ook jefus niet 0n—

waarfchijnelijk met dusken fweem van kleedingen gewandeld heeft;nadien

"wedding ook de verdeeling derfelve onder de Krijgs-knegten,daar geheel en al de hand

жди; toe fchijnd te leenen. Die egter Jefus kleederen met Vijfverfcheide kleer

rehiinelĳk {lukken willen onderfcheiden hebben , veftigen meelt hun gevoelen opjo

ìflgfdî‘jz hannes I 9: 2 3. daar gefeid word, De Kry'gs—knegten nadmenfijne K[cede—

дерна.“ ren (en maakten Vier deelen ‚ ‘voor elken Ату/тек: een deel) ende den Ro/c.

Uhm: Den Rok nu waar fonder naad , van boven—afgebeelgewe’uen. 5} danлит

ЁШЁЪ tot тушит; Laat ons dien niet febeuren, maar laat ons daarover Loten

„же Îd‘u, ‘wiens het zjnfal _, ёж. Waar uit fy dan meenen ‚dat yder Soldaat een byfon

„Klî/Cfiëfc“ der kleed na hem genomen heeft 5 en datfe over den on-evenen Rok , het Lot

'{Îhc‘i'dcvcr‘ geworpen hebben. Doch defe Sluit-reden gaat feer onvafi: want alhoewel

Муть _ daar in klaar genoeg gefien word,dat’er waarlchijnelijk vier Soldaten fijn befig

32: c c" geweeû om jefus aan ’t Kruis te hegten , en defe kleederen tot Beuit na haar te

nemen д foo en volgd nochtans uit de vier Deelen en den Rok niet , datjefus

vijfverfcheide kleederen aangehad heeft; namelijk waar van yder Rakker een

geheel kleed fou na hem genomen hebben , en den Rok die Ondeelbaar

Het te en_ was , fou overgefchoten zijn г Maar wy agten datmen het tegendeel veel eet

deel „до. uit de woorden van Johannes moet befluiten : want als de Krijgs-knegten

h‘n‘fl‘bc— van den Rok feggen; Laat ons dien niet fcheuren , foo gevenie genoeg.

wm ' faam te kennen , datfe den Mantel ofhet Opper-kleed immers gefcheurd, dat

is , in vier Baanen, Panden of Lappen getornd hadden. Hoedanigen ontornen

aan den Rok geen plaatfe hadde , om datfe {onder Naad , en als uit eenen

Draad geweven was 5 en fulken ongevolden Weeffel fig niet en laat fcheuren ,

noch fnijden , om dat door de uit‘rafeling der Scheer en Inflag-draaden , het

jmdm): gantfche kleed te fchande en tot niemands nut fonde gemaakt geworden zijn.

Manrclof Welk gevoelen ons minder vreemd Ы fchijnen, wanneerwe ons van de_j o—

gifgfëflœd den laaten verfekeren , dat de Hebreen , gelijk ook meer Ool’terfche Vol

Panden {За- ken , hunne Mantels gewoon waaren uit vier Panden of{lukken [namen te

щи?" Naajen 3 diemcn dan ook ligtelijk behoudens de Stoffe , van een fcheuren

konde. Gelijkmen ook nergens in de Oude Pronkbeelden, noch Penningen _,

eenige kleedingen fiet , die welvoegfaam in vijfbyfondere Deelen konnen on

derfcheiden'worden:daarfe in tegendeel meefl: alle met defe onfe voorgeftelde

¿Ikasëchil- meening en Printverbeelding fchíjnen over~een te Remmen. Soo dat wy be

gffìmuld kennen moeten, dat de Schilders fig hier beter dan elders in betoonen te gedra.

{iet’rĳlrï gen. Alhoewel de Spreeuwen, van P. P. Rubens warm toegedufl‘elde Арене

„31:13; ° len , plagten te feggen ; Dat In} het Laaken goedkoop laad ‚ en от Heer‘egem

ämjd' rekenfcbap 'van ji'loaarflè maar fou moetengeven. Doch aangaandejefus Rok

CC Cn".
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fonder Naad , dcllelfs Maakfel en (al niemand thans foo donker noch moeje

lijk om verklaaren vallen , als wel voor henen ; nu de Geleerde Heer j оных

NES BRAUN I Us in fijn Boek van de Prieílerlijke Kleederen der Hebreen _,

niet alleen de waare Modellen van fulke Kokken; maar felfs ook het \Verk—

Getouw , tot de hand-dadige Weving derfelve , in een naauwkeurige Print

verbeelding heeft aan den dag gebragt. Voorwaar de Lappen van den Mantel, МН Rok

konden de Soldaten in dusken minder deel eenigfinds te nutte komen ; doch Gewçvcn

van den Geweven Rok fagenfe wel,dat hy door’t fcheuren hadde bedorven ge- ge‘.

weel’t; en daarom willenler liever ’t Lot over werpen, op dat hy ymand van al- (c_hcurd ‚

len te nutte quam; gelijkmen in ondeelbare dingen gewoon is, fig door het Lot

te laten fcheiden. En nadien de Euangelií’ten niet aan en teekenen , wat foort

van Lot , de Krijgs-knegten hier gebeligd hebben; en—dat’er by de Romei—

nen verfcheide in gebruik waaren; vald’et feer onfeker daar na te raaden:

alleen word ons vermaand , dat dit gefchied is _, op dat de Schrift vervuld

wierde , welke leid; S)’ hebben mĳne K[ведется ander haar verdeeld en 0

‘ver dejel’ve hebbenf)’ het Lotgewarpen, Pfalm 22: 19. Doch gelijk dit ‚

met Marcus yts algemeens fclujnd te [tellen , ( daar Johannes fulks alleen Bs‘lml‘íng

op den Rok pail д) foo hebben fommige in bedenken gehouden, of (y ook заём”

niet te vooren over den Mantel gelôot hadden: want fchoonfe in vier Lap- Шепота:

реп gefcheurd was, foo kan egter noch om de keur der {lukken gelóot zijn, de

wijle het eene wat beter van wegen de faamen-lafling , dan het andere kan Шайбе:

geweeíl zijn. Gelijk’er ook zijn die meenen , datfe uit veragtinge het Lot мы“

op de kleederen felfs geworpen hebben 5 maakende daar van een Tafel der

Dobbelaars. Doch dit en (сыта ons tot de Voorfegging ‚ noch tot de aan

teekening der Euangelil’ten , niet ernl’tig genoeg verklaard te zijn. ’t Geen

wc vorders in jefus Kruillìging , navolgens de Komeinfche Zeden aange

teekend vinden, is dit, dat hy ook aan het Kruis bewaakt wierd van de тешит;

Krijgs—knegten , die by het Kruis gingen nederzitten: want alfoo moeilen- gli”

fe doen , op dat de Lichaamen , het zy levend ofdood , niet en (ouden af- ‘

genomen worden. Voor welk doen men infonderheid bedugt was, wanneer y—

mand van groote Vrienden of Aanhang was. ’t Gene men fou mogen den

ken meer met opmerking ontrent jefus dan de andere Gekruille , gefchied

te zijn , wanneerwe fien , dat felfs een Hoofdman over Honderd , dele be

waaringe aanbevolen was ‚ Matth. 27: 54.. En indien het ons nu noch in

dagtig is , hoedanig wy in het voorgaande Hoofdlluk de lang—levendheid

der Gekruil’ten uit verí‘cheide Getuigeniílen hebben gefien; voorwaar ten

fal ons geen wonder doen , dat ons j efus naar alle dele Tijd-verlooping , en

veele verrigtingen , noch levendig aan het Kruis hangende , te vooren komd;

ja dat hy in dien Praat des Lijdens, niet alleen ontrent les Uuren defe llraffe verf

duurd heeft; maar ook in dien tijd van Kijkers en Omfiaanders , die hem uit

Jerulalcm gevolgd en bygetroept waarcn , doorgaans befpot en gelafierd 1s.

Hem fmaadelijk als een dwaas en vermetel-lìuk in het aangefigte werpende ‚ riot-danig

dat hy, die geleid hadde den Tempel afte breken en na drie daagen weder op

te bouwen , lig fclven nu niet verlollen kondc: want dat meendenfe moefie денщ

foo eenen ten minßen konnen doen ; indien hy daar toe ook noch met waar- m

heid van fig felven geleid hadde, dat hy Gods Saone was. Ja {у {tellen dit ‚ЖМЁМ

genoegfaam tot een grond-[teun van hun geloove; dat foo by-aldien hy , “ùbmktm

die fig nu foo ellendig en oninagtig aan het Kruis hadde laten Nagelen,dat hy

handen noch voeten reppen konde , lig felven van het Kruis konde afrukken;

hy daar door betoonen fou dat hy ’t waarlij k was. Doch hoe ernfiig haar dit af

ging, kanmen daar uit afnemen , wanneer Marcus aanteekend , datfe dit

navolgens dei-joden gewoonc fpot-wijfe , met een fmaadelijke l‘chuddinge

Dd d d d 3 des
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des Hoofds deden: feggende , НА! g)’ die dat dom kond,Ó‘c, Hoedani

я. Kon. ‚9. gen wijfe van veragtelijke bejegening , ons dikmaal in de Heilige Schrift voor

vcrsıı- komd. ’t Geenfe waarlijk alíoo niet en fouden gedaan hebben, by-aldien

het hen ст“: geweelt was de waarheid tot het Geloove te kennen. En ’t ware

en юэ: ıs- noch een kleen geweeft, indien defe beípottinge alleen van het graauw der

ä???" flegte Voorby-gangers , die na de Aanhegting nader by het Kruis quaamen ,

Jer. Sy- elehied waare 3 maar de Ôverpriefiers met de Schriftgeleerde en Ouder

lmgen ; ja felfs de Pharizeen , die [ig tot noch toc uit de kink gehouden,

cn . 5: s. en iig naauwlij ks eens laaten fien hadden , vallen met geen minder fmaad-re—

паст-гид: den tegen Jefus uit: Ja gaan in haare lafieringen door ontelbaare flinkfe in

der Over- figten , ’t gemeene Volk leer verre te boven. En alhoewel defe in haare lafie

ringen Jefus wel getuigenis gaven , dat hy veele menfchen goed gedaan had

' de ; (want fijne Wonder-werken waaren foo openbaar , datfe elk-een wille,

“ЕЩЁ“ getuigenis gevende dat hy gefonden was , joh. 5: 36.) feggende; Ну/жф'

Ёжdefi: andere ver/aß ‚‘ hy kan [ост/Нот niet ’verlofl‘m ,' foo fogten fy nochtans het

Laflering Volk daar by wijs te maaken, dat hy fulks alleen bedrieglijk, en mogelijk door.

den Duivel gedaan hadde ; gelijkfe eens van derfelver uitwerping feiden,

ш. Matth. 1 2: 24.. ’t Gene fy meenden hier uit te blijken, om datjefus nu felver

in de neep zijnde _, niet geholpen wierd, om dat hy van fijn helper Beelzebul

verlaten was. Dus lafierden fy dan hier door fijn Goddelijke Wonderen, dien

hy veelfinds met fchoone Leeringen en Voorfeggingen verfeld haddegen fog.

ten het Volk wijs te maken , dat hy een Vallch Propheet was: ja die het

ook foo grof in het beroeren des Volks gemaakt hadde , dat hy (elfs van den

Roomfchen Stadthouder als een ondraaglijk menfch voor de joodfche Re

publijk , aan de Dood-firaf van het Kruis was overgegeven. Sijn Magt Ье.

ьЗЁСЬЕЁШ fchimpten fy ook, met een flinkfe voorwendinge , als of hy geleid had , den

даём]; Tempel af te breken en feer fchielijk wederom op te bouwen. Doch fy en

?2122513 wilden niet eens bemerken , dat] efus gefcid hadde , dat als fy felfs den Tem..

"Ежи“? ре1 van fijn Lichaam breken fouden , hy defelve alsdan wederom opregten

?milk foude 5 terwijlfe nu felfs met het afbreken van dien waaren Tempel , name—

,âcäeiîrfiin lijk fijn Lichaam waar van hy gefproken hadde, befig waaren. Sylafier.

Петю den ook voornamelijk fijn Perloon , en dat hy niet en was de Soone Gods;

Матки en dat onder defe Glorieufe blijken , datjefus aan het Kruis blijvende han—

gen, fy haarcn toeleg nu dus ver gelukt fagcn, aan den genen die haare

Valsheid en Geveinfiheid foo dikmaal doorgei’treken hadde. En gelijk haar

het Opfchrift, DE KONING DER JODEN te bijfier in de weg was, foo

D¢0'¢f fogteníe ook in hem dien Eernaam verdagt te maaken, opdat niemand en

i’criglïâogic’ geloofde dat dit Titul-Opfchrift foodanig met voordagt tot de waarheid ge.

Pil?!“ OP' fchreven was. Hierom befpotten fy dan fijn Koninglijk Ampt ‚ feggende i In.

3332:?“ dim h] de Koning der _70den 125 , (ж. Te kennen gevende , dat hy het niet

Koninglíik en was. Want foo hy de Koning derJoden , dat is de Mefiìas was, wel foo

253155:; meendenfe , moeí’r hy aan het Kruis niet blijven hangen , maar hy moefl:op

‘bcfpomn‘ den Throon fijns Vader Davids gaan zitten, de Heidenen Overwinnen,en als

een Aarden Vat aan—fiukken flaan: maar nu meendenfe fagmen het tegen

deel; dewijlfe hem aan het Kruis fagen hangen, en daar aan bleefom te

Prerven : en derhalven kon hy ook Gods Soone niet zijn ; want die en koude

immers fijnen Soone niet verlaten. Dus en pafien dan ook by hen, de aanvang..

woorden van den 22. Pfalm op den Meflias niet; fchoon de _loden met de.

)crus is van felve mogelijk doe al gewoon waaren , haare Morgen-dienfien in den Tem

ЁЖ??? ре1 te beginnen. Maar gelijk de Saligmaaker Iefus, voor alle foorten van

„(Едины menfchen aan het Kruis wilde Lijden 3 а1Гоо en fchijnd het ook niet vremd ,

гад?“ dat hy van allerlei flag van mcnfchen in fijn Lijden gefmaad en befpot wierd.

e onen. Im
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Immers werdmen ontwaar , dat ook ten laatfien de Romeinfche Krijgskneg.

ten , en felfs de Goddeloofe Kruis-boeven , often minlten eenvan beide, die

te gelijk met jefus onder defe Straf hingen , den Mond tegen hem in Запад

heid hebben open gedaan; namelijk wanneerfe daar toe lang genoeg van de

Overprieílers en ’t gemeene Volk der joden , aangeprikkeld waren. _Waar in

dan eerfielijk de krijgs—knegten voornamelijk gedoeld hebben opjefus Ko- 1651955 ш,

ninglijk Ampt , op dat hy fig felven van het Kruis mogte verloflen , en alfoo КОНЕЙ“

onthefl‘en van de Straf-magt der Romeinen. Ook deden fulks de Moorde- g‘ĳfgíï'g“

naars , feggende; Soa ¿y de смут zĳd, 'verlo/iu jèl’uen en ons. Name- beq’oe

lijk alswe teritond feiden, een van de Moordenaars: want of wel by Mat- omen”

theus en Marcus, beide de Moordenaars fchijnen te moeten verfiaan wor- var_lc'en of

den; foo blijkt nochtans niet duiíterlijk uit de {traks-volgende betuiging Rigid@

van den eenen , dat beide die Euangelil’ten , defe lal’tering niet als van een Van naarsge

de Moordenaars voortbrengen; laatende door die breede fpreekwijfe alfoo тега“

‚ in ’tonfeker blijven , wie het van haar beide geweeít is. Soo datmen @han

denaar: ‚ hier moet opnemen , als offe na een meer gewoone wijle van lpreken

feiden; Een ‘van de (fl/loordenaars. Ten zy dan dat ymand met lommi

ge Godsgeleerde liever fou willen denken; dat jefus' in den beginne ,van

bei de Moordenaars befpot is: doch dat den eenen naderhand, hoorende

van jefus Koningrijk en Goddelijk Soonfchap fpreken , dusken Spot—reden Нос т

na waarheid heeft beginnen om-te keeren , vernemende wie Jefus was 3 en d°°'.‘f"'l".k

dus tot andere gedagten gekomen zijnde daar op van Taal veranderd is: in- Ша

_voegen hy niet langer hardnekkig in het quaad willende volharden , hy fijn “Гс"

Makker heeft beginnen te beítrafl‘en : hem onder oogen fiellende , hoe roeke

loofen {luk het voor Godt was ‚ dat hy , daar hy regtvaardelijk met hem om bîkm‘ï

fijn Schelml’tukken Ша?1еед‚ een ander die niets onbehoorlijks bedreven had- Щп'

de , noch met fmaadheid in fijn onverdiende Lijden befwaarde. En daarop

_]efus met een Gebed aanfprekende feid hy: Heeregedenkt mĳner als gy т

u Rĳk komd. Niet anders als of hy in delen oogenblik van Godt geleerd d'IGcloof

waare, te verfiaan en te gelooven , dat de Chrifius Lijden, en alfoo in fijn ¿mob

Heerlijkheid ingaan moeite. Hoedanigen Hoofdílnk des Geloofs,anderfinds huilt тыс.

de joden; ja felfs niet veele van jefus Difcipelen ‚ tot noch toe ten klaaríten с mdc'

begrepen hadden ; nadien het gemeen gevoelen derjoden doe ter tijd noch JCFUSDiíï

foo laag by de grond fweefde ,datfe meenden ‚ dat de Meffias alleen een Aards niet

Koningrijk opregten foude : gelijk de D_ifcipelen, van die opregtíng in Ifi-acl ‚ darhy door

felfs noch na Jelus Opí’randinge onderfoek gedaan hebben, Arítor. 1: 6. En ЕЖЕ“

Jefus op de boetvaardige Bede van defen Moordenaar geenlinds willende тимус

fwijgen , heeft hem met een verflaanelij ke fpreekwijfe verlekerd , Dat/J)! He- “12:11?”

den met hem т het Paradĳs, dat is in den Praat der Gelukzaligheid,fimde

Defelve het Paradijs noemende, volgens een fpreekwijfe der Hebreen’;

nadien het by dejoden niet alleen foodanigen beteekenis hadde; maar ook Sraatder

feer wel op den zin en begeerte van den Moordenaar palle; openende jefus failghfig..s

nu door fijn Lijden , den weg tot het Heiligdom des Paradijfes , en den Boom gnomi’

des Levens, die door de Sonde dus lange hadde gefloten geweel’t. Voor— heef“

waar fy dwaalen feer , welke hier de woorden vanj efus foo opnemen , als slinkreop

of hy gefeid hadde; Ik Regge и Heden, gy рт met en} шт Paradĳs zĳnfmínî

dewijl het immers geheel niet noodig was, defen Moordenaar te feggen ‚dat `

Jefus Heden fprak: want dat hoorde en fag hy wel: doch het was ten hoog- На!” fu"

Pten noodig dat Iefus hem op fijn Bede verfekerde , dat het niet lange aan- Ё?

loopen fou , dat hy hem gedagtig fou wefen; ja dat hy hem op Heden de— ‘i‘is Zĳ"

fen Dag, fijn begeerte vervullen foude. En gelijk jefus tot defen Moor—

denaar van het Kruis-hout gefprooken heeft; alfoo heeft hy iig ook niet

ге
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уегщьееа gefchaamd , hem tot fijne Vrienden en Bekenden te keeren , welke met ee—

“и???“ nige Vrouwen by het Kruis í’tonden en dit Schouwfpel aanfagen: ’t gene

жид“, des te wonderlijkerin haare Oogen moeite wefen , om dat fommige uit haar

îansfwa- noch daags te vooren , in _]cfus lieflijk gefelfchap geweeil waaren. Dus was

m‘ hier dan Maria de Moeder van jefus , en haare Suller Maria Magdalena tegen

{мам _ woordig, gelijk Johannes getuigd. Als dewelke waarfchijnelijkin den be—
PÎCC‘. 2. '

ш in ’r by- gmne met andere Vrouwen wat verder-afgeflaan hadde , Matth. 2 7: 55.

ЕЁПЁЁШЁ- Maar nu dat jefus vall-gehegt hing , en de Soldaten by het Kruis waaren

fcaan Jo- gaan nederzitten, ille metjohannes en andere vanjefus bekende, wat nader b

gekomen : ’t geenmen uit defe woorden , jefm nufiendefĳne (fl/loeder (ж.

na de wee- lou konnen afnemen. Die dan ook daar Op vanjefus in ’t byionder aangefpro

гс k en wierd ‚ {figgendeì Vrouwe ziet u Soone ,‘ haar bevelende aan het opfigt en

hadde. voorforge van johannes lijnen Lieve] ing onder de Difcipelen; op dat hy haar

by fig hielde als fijne Moeder : gelijk dat feer welvoegfaam uit Jefus woorden

te verfiaan is , als hy tot hem [eide 5 Slet u‘we Moeder. Die haar ook van doe

aan in fijn Huis en beíorging opgenomen heeft. Wantjefus hier Naakt uitge.

fchud hangende aan het Kruis om te Pterven , haddena de Weereld niets aan

fijne Nabeílaande te bezetten : wantjudas hadde ongetwijfeld fijn Geld ge

hadìen fijn Lichaam was nu door des Regters Straf- Vonnis,het veragte Kruis,

en ter naauwer nood het Grafeigen geworden: fijn kleederen hadden de Krijgs.

knegten onder malkanderen tot Beuit gemaakt 5 en fijn Ziele bereide hy vail:

om in de handen van fijnen Vader tot een Schuld-Offer over te geven : en

’ met die Dood , te gelijk fijn Leven tot Saligheid van de fijne at te leggen.

Invoegenjefus fijn verlaatene Moeder , niet fonder welvoegfaame reden , dc—

fen _johannes aanbevoolen heeft. Maar gelijk de joden tot noch toe niet

dan Gal en Alfem tegen chus hadden uit-gebraakt , op datfe foo wel fijn

Eer en goeden Naam , als fijn Leven aan het Kruis deden ondergaan 5 al—’

foo heeft Godt door veele verfchijnfelen vanon gemeen: Wonderen en Tee

kenen aan den Hemel , en op de Aarde , niet na..aatig gewecfi , de faake van

Jefus onfchuld , voor de Oogen van de geheele Weereld fiaande te houden.

„и„т Maar wat wonder was het doch, dat Godt onder alle defe Wonderen,ook den

OPG# dm Joden ‚ die nu Kinderen der Duií’ternifl‘e wilden worden , de Sonne op den

i; Middag verduiilerde , gelijk hy haar gedreigd hadde te doen , Wanneer het

den Mid- noob Dag[2214 zĳn ‚Jet. 15: 9. Efaia 5: 30. op dat daar na, haar overblijffel aan

gdm' het Swaard fou overgegeven worden. Dus is hen dan defe Duiflernifi‘e overge

komen , doe fy het Ligt der Weereld aan het Kruis gehangen hadden 5 een

Duií’ternifle die volgens Mattheus , Marcus en Lucas ’, van de Sefde Uure be

gon en tot aan de Negende Uure duurde; dat is van den klaren Middag , tot

aan de Derde des Namiddags : en dat niet alleen over Judea , als veele

Вашей ‘vermaarde Mannen op ’t fpoor van Origenes hebben gemeend 5 maar over

жжёт de gantiche Aarde 5 elijk ons Lucas duidelijk fchijnd te leeren onderfcheiden,

degeheclc wanneer hy fegd 5. ' e Sanne 125 Verduĳierd. Naardien men van foodanigen

шт; Verduií’teringe alleen gewoon is foo te {preken , wanneer de Son Eolijofierd _‚

gaan is. of in Taanmg is 5 dat is als de Maane in haar faamenvoeging met de Son ,

vald binnen de Sonne-weg en de Aarde; en in haar voorby—gang de Son

ne flraalen van de Aarde af—keerd ‚en daar door aan de Aarde Verduificrd

Ел dam; fchijnd. Maar nadien dufdanigen Taaning nooit als ter tijd derNicuwe Maa

113550551]?— пе gefchied 5 foo kanmen daar uit genoegfaam leeren , dat de Verduiile

weer . ring in Jefus Lijden voorgevallen ‚ geen Eclipfis geweef’t is ‚ om dat het

volgens de Tijd-{lellinge van derjoden Pafcha, nu geen Nieuwe , maar V01

le Maane geweell is. » Waarom defe Duiítern is geenfinds onder den loop der

Natuurlijke Hemel-Verfchijnfelen , maar tot een “fonder-daad Gods moet

be.
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betrokken worden. En alhoewel het aan fommige heeft wonder gefchenen;

dat by-aldien defe Verduií’tering iig over de geheele verligte Aarde heeft

uitgeitrekt, dat defelve van geene Heidenfche Schrijvers in de afgelegen

Landfchappen , is aangeteekend geworden 5 en daar uit meenen dat dit al- в а

leen tot het Ioodfche—Land moet bepaald worden 5 foo willen nochtans an— son’iùt-Î

dere de woorden , Over degantfihe Aarde , ruimer genomen hebben. Want _11k-«fn in_

of ’er wel voorbeelden konnen by-gebragt worden , waar in hetjoodfche—

Land ,‘ De ègeheele Aarde genoemd word 5 gelijkmen daar toe by-brengd вещей

Luc. 4.: 25 . foo diendmen wel in-agt te nemen , dat het voorl’tel van die re—

den , iprekende van lfrael dat in Canaan woonde, genoegfaam leerd ,dat

die fpreekwijfe niet buiten het joodfche Land en gaat: ’t geen den Over

fetter ook {сыра gemerkt te hebben, wanneer hy [eelt 5 Over het<geheele

Land. Gelijk dan ook dit gevoelen doorde oude Sterrekijkers fchrjnd on- 

derlleund te worden, wanneer fy de tijd defer Verduiflering hebben aan

geteekend , fonder betrekking op defe Land‘flîreekdaarfe alleen moeite ge

ilen zijn: waar uit te vermoeden is, datfe fig veel verder, en by den Uit- Dàt d10-“_

heemfchen heeft vertoond. En dat fommige mifTen , welke meenen dat by dcschrii

de oude Schrijvers van defe Duillernifle eigentlijk geen gewag gemaakt en

word 5 fulks heeft de Heer BereUs voor ons, met eenige aanmerkelijke Усните

Staaltjes uit Phlegon Trallianus en andere , onder defe bewoording getoond : gïäîl‘öfag

n Ош hier niet by te brengen feid by , het geen men leeft in den Brief van °

v Dionyfius Areopagita aan Polycarpus , dat defe {onderlinge Eclipfis van Бедная-3

” hem en Apollophanes te Heliopolis in Egípten is aangemerkt: en dat hy Ёж“?

'v daar over uitroept: Of de Godt der дед/варен dingen Ly'd nu ,' ofhet ge- “тёща

и bouw der ¿efe/sape dingen gaat te mete. (Nadien van verllandige Mannen melde@

” in [или getrokken word, of defe Brieven niet liever onder den naam ‚‘ÎÂ‘ÎÎÎFÎÊS‘

и van Dionyfius verliefd zijn: gelijk meer oude Schriften onder ymands naam ЬУ (Фанат!

„ verdigt zijn.) Soo brengen Wy liever dit by; datPhlegonTrallianus een Ëfigggdc‘î’;

’J vry-gemaakte Slaaf van Hadrianus, en een feer net Rekenaar der Tijden De „дань

’J aangeteekend heeft ;’dat in het Vierdejaar van de Tweehonderd en tweede (tering de:

ĲOlympias , welk is het Agtiende van Tyberius, en het felve in welkeje

»fus Gekruiít is, een groote Eclipfis in de Sonne geweeílis, welkers e— Trallianus

?’ lijk de \Veereld nooit gefien hadde. Hoedanige woorden van Trallianus

» Ьу Eufebius aldus gelefen worden : In het Vierdej‘aar шт de Tweehonderd Ictus Lĳdcn’

л en tweede Olympia/f, ĳjergefeln‘ed degrootjie Eeltp/ís in de Sanne ‘van alle die gdk@

» ooit te ‘voren bekend8ewecjt zĳn.Op de Sejde Uure ‘van den Dag/a ü het Nagt

ngeworden ‚ jòo dat de Sterren aan den Hemelgef/en wierden. En eengroo

‚u te Vjardbevmg in Буг/этил heeft ‘veel Huijen ’van de Stadt Шиша om.

‚Ĳ ‘ver geworpen. Hy nocmd wel de plaatfe van de Aardbeving, maar niet

»in welke de Eclipfis geilen is. Doch dewijl hy aanmerkt dat’er nooit ful

Ĳ ken Eclipfis aan de bonne geweef’t is, in foo verre dat het op den hel- рети

„deren Middag is Nagt geworden; foo toond hy genoegfaam , dat defe шёл:

„ЕсПрПз niet alleen in het joodíChe-Land geweett is. Wy weten wel dat nade‘r’opcn

„сет. joh. Voílìus meend , dat van Phlegon een andere Eclipfis aan de gd‘id‘

а: Sonne, als die van de Euangeliítenis aangeteekend. Doch het tegendeel Joh-G"

э: kan uit verfcheide omllandigheden getoond worden. Immers is het een

» en ’t felve jaar op welke Phlegon defe ongemeene Ecliplis lleld ‚met het

»jaar op welke jefus Gekruilt is: want het Vierde jaar vande Tweehom

„derd en tweede Olympias, is het Agtiende van Tiberius, en het felve

n in welke jefus Geleden heeft. Daar by is dit ook defelve Uure van den

э: Dagh de Sefde. Ook maakt hy gewag van een Aardbevinge nade Ver—

» duilleringe van de Sonne , welke ook gevolgd is, wanneer Jefus Leed.

Eeeee „Vof.
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’Icrtullia—
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„ Voflius feid wel dat Phlegon die Eclipfis , van welk hy gewag maakt,

»gehouden heeft voor een Verduif’tering volgens den loop der Natuure,

Ĳ daar de Verduifleríng der Sonne , van welke de Euangcliften fpreken , niet

Ĳ geweefl is een Ecliplis, als voorgevallen op de Volle Maan. Jofephus

Ĳ Schaliger , en Ifaacus Cafaubonus hebben het felve gefeid , dat Phlegon die

Ĳ ehouden heeft voor een waare Ecli'pfis. Doch fy en leggen niet waar

Ĳ uit fy fulks beíloten hebben. Dus ift dan gelooflijk datfe misleid zijnde door

Ĳ het woord ECLIPS l s; welk fy gemeend hebben dat fulks alleen beteekende

Ĳ een Natuurlijke Verduil’tering van de Sonne ofMaane : daar nochtans dit

Ĳ woord gebruikt word , het zy de Son op een gewoone ofongewoone ma

Ĳ niere V erduillerd word ; gelijk Grootius aanteekend , en P. D. нас: verder

Ĳ betoond heeft. Die daar by noch aanmerkt , dat Africanus de woorden van

Ĳ Phlegon aldus heeft opgenomen: Phlegon verhaald, dat onder Tiberius“

Ĳ Сиг/07“ een belipfis van de Son geweĳi и op de Volle-Maan. Waar uit

Ĳ blijkt, dat Phlegon dit niet gehouden heeft voor een Eclipfis volgens den

Ĳ loop van de Natuur; maar dat hy de Verduiíteringe van de Sonne ten tij

Ĳ de van de Volle Maan een Ecliplis genoemd heeft 5 om dat de Sonne ook

Ĳ kan gefeid worden te Eclipfeeren, wanneerfe Verduil‘rerd word op een

Ĳ ongewoone wijfe. Voílìus feid verder, dat het wel fchijnd te zijn defel

Ĳ ve Eclipfis van welke Phlegon en de Euangeliílen fpreken; om dat de

Ĳ Euangelillen op die tijd gewag maken van een Aardbevinge ‚welke fel

Ĳ ve Phlegon feid van die tijd op welke de Eclipfis , waar van hy fpreekt ,

Ĳ gefien is: doch dat het fijn fwaarigheid heeft, dat Phlegon van een Aard

Ĳ beving in Bythinien , en voornamelijk te Nicaeen gewag maakt, en ge—

Ĳ heel íhl—fwijgd van de Aardbeving in Paleíh‘na. Even als ofPhlegon voor—

” genomen had, alle Landfchap'pen op te tellen ‚die door defe Aardbe—

Ĳ ving gefchud zijn, en niet Bythinien alleen genoemd heeft , welk hy will:

Ĳ dat voornamelijk was befchadigd? Eindelijk feid Vollìus, dat Phlegon

Ĳ niet alleen van die wonderlijke Eclipfis fou hebben gefehreven, indien

Ĳ defelve gehen was in verfcheide Landen , door dien der niet wondelijker

„ is , als dat de Son op de Volle—Maan word Verduillerd. Maar behalven

Ĳ dat fulken bewijs—reden van geen groote kragt is , dewijl het genoeg fou

Ĳ zijn , indien Phlegon alleen van de Eclipfis had gefchreven‚ om dat in

и de Gefchiedeniífen het verhaal van een geloofwaardig Schrijver moet ge

” field worden boven ’t flilfwijgend voorby-gaan van veele , foo zijn’er eer—

” tijds andere geweeít die ook van defelvc gewag gemaakt hebben, gelijk

и Eufebius verhaald, feggende; Op welke tyd men ook in andere Grielî/è Ge.

и denk-Boeken dit van woord tot woord verhaald vind: De Son a l/erdui—

и end;` Bj’thinia И door Aardbeving gefi‘hud, veel Hui/èn zyn te Nimm

и omgevallen. Onder fulke die van dele Duiílerniffegefchreven hebben,is

v ook Thallus geweeů, van welke Africanus fegd: Dat h)’ deje Dug/ier.

‚и nis in het Derde Boek vanfĳn Gefehiedeniĳen, een Eelipfis van de Son

Ĳ nafĳn bednnken tegen reden <genoemd heeft. Invoegen 71 hallus hier van

Ĳ Africanus berifpt word; om dat hy defe Verduií‘tering een Eclipfis noemd;

а: daar een eigentlijk gefeide Eclipfis ten tijde van de Nieuwe-Maan gefchied ,

Ĳ en defe op de Volle-Maan is voorgevallen. En derhalven niet na de ge

» woone Wijfe. Ja Tertullianus beroept iig op de Staat—Boeken der Romei

п nen , in welke defe Verduiftering’ van de Sonne aangeteekendis geweeíl;

я feggende: Op die filve fiond И деп Dag, als Ide ‚S‘on aan ’t midden van

л den Hemel jtond, de menfe‘hen ontrokken. Die niet en wijlen dat dit ook

_» over de (‚hrg/lns voorfeid 'wad , hebben gemeend dat het een Edif/ís w44",

и Ел nochtans hebt g)‘ dit geval de: Weerelds ook тише Rollen verhaald.

п
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'„ Op delelve heeft lich ook den Martelaar Lucianus , al te vooren te Nicome

п dien voor den Stadthouder beroepcn , gelijk Eufebius verhaald. Waar toe

з: dan mede feer opmerkelijk is ’t gene d’Heer Huet by-brengd uit de Gefehie

л demll‘en van China: als dat fy in hare Boeken aanteekencn ; dat op die tijd , Dar ¿c I

‚, op welke het Twee—en-dertigfiejaar van Chriltus word gerekend ‚ ontrent ЁЖ?"

» de Maand April, een Verduillering in de Son geweelt is, buiten de ge- Уставш

n woone loop' der Natuure en rekening van de Sterrekundigers , en dat door

v de nieuwigheid van die faake de Keiler @AMVUTIU s leer is ontl’teld ge— ¿crimen

a» weell. Hierom dan , dewijlmen bevind , dat onder de Heidenen defeî Ver- Ё; еж;

„duilleringe is aangeteekend op het eigen jaar in welk Iefus tejerufalem тёща.

‚, Geleden heeft; en dat ook de сегйе Chriflenen , fprekende van dit Won

” der , iig beroepen hebben op de eigen Schriften der Heidenen , en geleid

v hebben dat daar in fou gevonden worden , dat het Ligt had opgehouden op

,‚ den Middag , en de Sonne buiten den gewoonen loop van de Natuure was

v’ Verduií’terd; ja datmen ontrent die tijd van een wonderlijke Verduií’te—

v ringe van de Sonne leeft in de Geligt-Boeken van China , foo kanmen ligte—

v lijk afnemen, dat dit niet en moet bepaald worden tot] udca alleen. Alhoe—

я wel ook indien defe Verduiflering geiteld‘ word in hetjoodfche Land al

и leen , het Wonder niet te minder fou wefen. Want wie doch als Godt al-y

» leen , kan het ligt van de Sonne inhouden buiten de Vereeniging met de

п Maane , dat het over—al ligt is , behalven in hetjoodfche Land? En dus

ver wilden wy de woorden van dien Heer in haar gantfche beflag by-brengen‚

om dat ons aan de faak gelegen dagt. jefus dan onder defe Duifiernifl‘e , die nu

de Aarde , en infonderheid Canaan , dat Schavot en Straf-Tooneel derjoden,

als met een Rouw-kleed overdekte, miíTchien in ’t verloop van Drie Uuren

aan ’t Kruis gefwegen hebbende», heeft ontrent de Negende Uure , dat is de

Derde des >LN'aatrmiddags , en mogelijk wel onder een weinig opklaarings der ‚сдвиг:

Donkerheid , niet alleen wederom beginnen den Mond open te doen 3 тааг n? by Не:

ook door het roepen uit een volle- Вогй en fierke flemme , betoond dat â'cl‘élr‘lägk

hy noch geenfinds Aammegtig geworden was; alhoewel hy de Schrift ver— Пеките

vullende , waarlijk in dien {laat vervallen тоей ‚ dat hy in waarheid kon uit- [12:22:16

roepen 3 ELI , ELI , LAMA SABACHTANI , Mĳn Godt _, mĳn Godt _‚ waarom Ípieltcn.

hebt g] mj' ’uerlaaten. En of fchoon Marcus defe woorden meer na het Sy- ofjerus

rifch heett bygebragt , en voor ELI , ELI , heeft ELoï, ELOI' gel’teld д foo Её ’ ЁП

meenen nochtans de Geleerde niet onwaarlchijnelijk , dat gelijk defe woor- Ewig;

den uit het begin van den 22. Pfalm genomen zijn ; jeius volgens Mat— LO‘TF’Ú‘

theus , ELI, ELI geroepen heeft; te meeraannemelijk, naardienfe dus uit- 33:51:42};

gefprooken , beter met den Naam ELIAS fchijnen over-een te komen‘, als CUS

waar toe ’t vervolg der Hil’torie ook leerd , dat de joden die woorden Spots- в t а

wijfe betrokken hebben. Want Sommige die daar by/londen , Ладен/ау гаер: woârdÎ

ELIAM. Wie defe Sommige zijn ветвей, joden , ofRomeinfche Krijgs- а? ‘Ef-ä

knegten; word van de Geleerde onderfogt: doch dit en is nietwaarfehij- РЫЖ:

nelijk van de Soldaten gefeid , dewijl die immers van Elias niet en willen: bmëkking

invoegen het fekerlijk van dejoden gefchied is , die dit alleen Spots—wijfe op girlie?

Elias geduid hebben; nademaal fy wel willen, dat ELI , ELI niet ELIAS, kom

maar Mijn Godt, mĳn Godt te feggen was. Grootius en Salmafius mee- om:

nen, dat dit eenige Helleniůifche joden zijn geweeft, die doorde Griek- Hellenilb‘f‘c

fe Taal het Moeder-Hebreeuwfch ontwiíleld , defe woorden qualijk heb

ben opgevat , waar toe {у gelooven , dat mede veel geholpen heeft ,datfe voor En

door het Prophetifch Erfgerugt van Elias wederkomlte uit Malach. 4.: 5. als

kennis hebbende, terftond die woord-klank ELI op ELIAS geduid en gefeid Grootiiisen

hebben 5 Def/è roept Eliam : En datfe kort daar na , wanneer eener uit haar ähm“

` eenen.

E e e e e 2 toe
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toe-liep om Jefus te drenken , leiden; Hout op , laat от zien ofЕрш йота!

от hem te „шлеп. Dat is gelijk Marcus verklaard; От hemajte nemen.

bĳ?“ Doch nadien dele reden naauwlijk anders dan voor Spot kan opgenomen

w‘ìrlìl‘íl' worden; (want {у willen immers wel dat niemand in haare tegenwoordig»

heid, en onder ’t opfigt der Romeinfche \Vagt fou komen, om den on‘

KĲK)?“ magtigen _]efus van ’t Kruis af te haalen 5) foo Ien lchijndmen met te mo

в?) gen denken , dat eenige Uitheemlche Joden dit uit onkunde van de Sy

11’” gfiluid- rifche of Hebreeuwfche Taal fouden gedaan hebben. ja het en fou onles

Ептозс- agtens , niet onvoegfaam zijn te gelooven , dat dejoden defen uitleg op Е.

lias gemaakt hebben , tot aanhirfing der Krijgs-knegten , op datjefus de Ко—

wil van de ning derjoden _, hangendeaan het Kruis genageld ,door ymands hulp tot fijn

Ëîl‘àîíîgct onder te roepen , fich maar des te meer aan haar en yders befpotting lou bloot

en miran» gegeven hebben. Ende jefus hier na ; wetende dat nu alles volbragt was ,

den. op dat de Schrift vervuld foudc worden, гиде; Dar/i. Hy_ eilte geen

Iefusheeft Drinken van de Joden noch van de K_rijgs-knegtcn ,_ maar hy riep alleen‘

van dejo- lijk ‚ 2W] Dar/i,— op dat’er gelegentheid verfchatt wierd, om hem navol— ‘

ж: gens шт 69: см Вот тешил ту 11M ff Отшаг
ge-eill’ ruw. met Edik te drenken. Gelijk dit dan volgens ~johannes ook foo ge.

fchiede: want op den Kruis—Berg , Een Vat ruol bdzkjiaande , rguldenf]

My Покзт een Sponge met афиш ‚ en omlezdenfe met Hjjòpe en lîî‘agteîzfi: aanfijn Mand.

Jeriiîiiii— Namelijk op dat jefus den Edik daar uit tuigen fonde: want hy en kon—

;c‘ä‘mk‘t de de hand aan geen Beker of Kruike flaan , om die felfs aan de Mond

‘F’îvflvul‘ te brengen. Gelijk mede jefus aan het Kruis te hoog van de Grond verheven

hing, om fulks door ymand van de Krijgs—knegten , door eenig Drink-vat

met de hand toe—te reiken 3 foo datfe voor het gereedfize middel goed vonden

een Spongic met defe Edik _te vullen , en die op een Tak ofHeefier-llruik

van Hyílope te Preken , op datfe hem die aan de Mond bragten. En alhoe

в . wel de Euangelifien hierin wederom fchijnen te verfchillen , dat Mattheus en
en Ricr- .

nok van Marcus van een Riet-Hok fpreken , maarjohannes fegd dat het Hyllope was;

Mmm’ foo moetmen nochtans agren dat den laatl’cen alle ’t felve met de eerl’tc ge—

2???“ feid heeft; want Mattheus en Marcus hebben alleen te kennen willen ge.

HYÎÎ‘OPC ven ‚ datfe de Spongie op een rijllig Stokje gefieken hebben ; en datjohanncs

Lìïgîïn' in het byfonder heeft willen aanwijfen , dat het een btèel ofhout—agtigen

een gebragt Heefter-halm van Hyffope geweell is ; gelijk aan meer Gewaílen, die Halms

gewijs haar Takken of Ranken uitfchieten , den naam van Riet-[lok ge

geven word. Want dat’er in Syrien van dit gewas gevonden word ‚dat vry

HYSÍVOPC hooger, ja wel over de twee of drie voet opfchiet 5 dat hebben fommige

ждёт?" Geleerde Mannen omílandelijk beveiligd. Ja daar en ontbrekender geen die

g‘W’Êd‘“ de Hyflope , volgensjofephus , ook onder de Boom-gewaíTen , en niet onder

de Planten of Kruiden willen geteld hebben , en meenen dat lulks in lijn ge

tuigenis van Salomon blijkt. Ook en heeft foodanigen Struik tot defe doenin _

niet boven de twee of derdehalf voet behoeven lang te zijn ; alhoewel hier

de Schilders tot haare hooge Kruiíl‘en , dikmaal een lndiaanfe Bamboes ver.

Datdc Е_ beelden. Voorwaar daar zijn verfcheide gevoelens en Raadlelen van de Uit.

Ищет? leggers by—gebragt, om met eenige waarfchijnelijkheid te betoonen 5 door

ì‘ĳdcâlä wat toeval doch hier een Vat vol Edik, op Golgotha geraakt mag zijn?

gmomdm Ontrent welke die Godsgeleerde al lange uitgeflampt zijn, welke meenen,

)50m C

Dood d“ dat den Edik doorgaans op de Galge-velden mede genomen wierd , om de

Gekruille Dood der Gekruille, door een fchielijke Bloed-firemming te verhaallen;

hoedanigen vermogen van veele aan den Edik toegefchrcverl word; ’I g@

Bloe'äsre ne, om dat het uit de voorgaande verhandeling der Romeinfche Kruis

"шип“ ПгаРЕеп vallch bevonden is , hier niet verder behoefd wederleid te worden.

Du-s
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Dus houden wy die dan nader aan de waarheid te zijn ‚welke feggen , dat den

Edik met veel Water gemengd , de gewoone Drank der Romeinfc he Sol

daten zy geweelt; gelijk uit verfcheide Rooml‘che Schrijvers bevellzigd word :

Waarom het dan leer wel kan zijn , dat de Krijgs—knegten , moetende hier by о: www.

de Gekruilte de \Vagt houden , ook defen Edik te gelijk met hun Drink— пс Drank

water hebben mede gebragt , tot haar eigen gebruik. By welk toeval dan ЁЁЁЁЁ:

hier een foodanigen Vat met Edik fal tegenwoordig geweel‘t hebben , als Sold-1re“

Johannes gefeid heeft. V oor de Aanhegting hadmen _] 61118 Gemyrrhede- Wijn gft“

aangeboden , maar defelve g‘el‘maakt hebbende , wilde hyle niet nemen д Sclwlr’ìc

maar defen Edik heeft hy aangenomen en van de Spongie uitgefogen : оп—

getwij fi‘eld op dat de Schrift vervuld wierd. En lulks fcheen hy ook te °

verklaaren , wanneer hy fluks daar op leide ; Het И Volbragt. Namelijk alles

wat tot hier in fijn Leven van hem en aan hem volbragt moeite worden: e

lijkwe onder de betooging van fijn ware Mefliallchap hebben getoond. Waar

op lefus dan andermaal met een Groote [lemme en uit de volle Borlt roe- мн heeft

pende , lijnen Geefi; , dat is fijne Ziele in de handen van fijnen Vader be- 6nd“ he:

volen heeft: want , Daar op het Hoofd buzgende ggf la] den Gee/f. Dat is,

hy gaf lij ne Ziele over in de handen van lijnen Vader , wien hyle foo even Bern fijn

te vooren aanbevolen hadde; en onder dat overgeven fcheide dan fijne Zie- Èêgëvîffb

le uit het Lichaam , en l’tierf alfoo een waaragtige Dood. Dus boogjefus ’

daar toe dan het Hoofd , niet uit fwakheid , gelijk een {tervende onmagtig is Hoe jaar:

het Hoofd op te beuren , want dat bleek dat hy met een Groote ltemme riep; (fliîl‘îví‘ê‘vlîn

noch ook metals ol‘hy nu al gefiorven zijnde, het felVe niet meer magtig Was rdfs-afge.

op te houden 5 maar tot een Voorbereiding, om onder het willig overgeven ‘md mf"

fijner Ziele , het Leven felfs af te leggen , gelijkhy daar toe Magt hadde , al—

foo te lterven. Soo dat den Hoofdman niet fonder reden verwonderd was, dat

Jefus dus fris en l’terk roepende , den Geeft gaf, Marc. 15: 39. dewijl men niet

gewoon en was dat de Gekruifligde foo dra aan haar einde quamen , maar ge‘

meenlijk langfaam en door kragteloosheid allengskens befwijkende, gewoon

waren uit te gaan. Waarom fich ook Pilatus daar over verwonderd heeft ge“

toond: en den Hoofdman door fulk een geweldige uitgang, verfeld met Won

deren aan den Hemel en op d’Aarde , in defe fluit-woorden heeft doen uitbar—

lten д Waarly‘k dcfi mmfohe wad God: 500m. Soo dat dan uit foo veel getuige

nilTen en volgende omltandigheden, ons waarlijk de pas afgefiicden word,om

te twijfelen , ofjefus niet llegts in lchijn , en geenfinds de waaragtige Dood

gefiorven is Э Want fiilks en bewijfen met alleen ontelbare plaatlen der Euan— ‚met д

geliften en Apol’telen‚fluitende op de Voorleggingen der Prophetenmiaarook W‘s f1» 13’

de Overpriel’ters felfs hebben defe waarheid bev elligd. Waar toe mede diend

het onderfoek van den Krijgs-knegt , die] efus door de Zijde met een Hand— сп_7: 52- т

Spies vliemde, en Bloed en Water aftapte,na dat d‘andere hem al voor geflor

ven , van het breken der Beenen verfchoond , en de moeite onnoodig ge- c)“ _6= s» 4

oordeeld hadden , gelijkwe firaks nader fullen‘fien. En met hoedanige groote

Wonderdaden dele uitgang van jefus is verfeld geweellz,en gefien en gehoord тз 14’ 15—

zijn , aan de Dooden die Levend wierden , aan de Steenrotzen die beefden en ÏÎÎ‘X'SÎ'18‚

leheurden д als ook aan den Voorhang des Tempels, die tot elks verbaallheid

en overtuiging te midden van-een gereten wierd, dat hebbenwe op ’t einde van bĳîêîîn'

het Vierde Boek onder de betooging vanjefus Melliall’chap genoegfaam aan- van de 10—

gewefen. Maar alhoeweljohannes lchijnd te verhalen , dat dejoden tot bewa- od

ring van de Heiligheid des Sabbaths , tot Pilatus zijn gegaan , verfoekende шгс-дс,

dat door het breken der Beenen , de Dood deler drie Gekruille verhaalt en Ĳ‘FP'Ù."

‚ na unal

de Lichaamen voor- den Avond mogten afgenomen worden , naar dat hy (сита,

gefeid heeft dat Jefus al het Hoofd gebogen en den Geeft gegeven hadde; ЁЁПЁСМЪ

Е6666 3 ‘ foo "we"
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foo is fulks nochtans een weinig te vooren gefchied zgelijkmen‘dat uit de Hi

Ptorie onbefchroomd befluiten {al , wanneer men aanmerkt , dat fy des wegen

eenige tot Pilatus gefonden hebben; en dat jefus onder die tijd waarfchij

nelijk Gefiorven is: want aldus luiden johannes woorden: De ‘joden dan,

op dat de Lichaamen niet aan het Krui/'s en fonder; blĳven op den Sabbat/a _,

диву! het de Voorbereiding или , (want die Dag des Sabbath: 'wao Groot)

baden Pilatum dat haare Ueenenfoudengebroken _, endef)‘ weg—genomen wor

den. Waar uit wy niet alleen fien , darle jefus doe noch onder de Leven

BÍ'ÃÍk d“ de aan het Kruis geteld hebben; maar daar in ook de reden van der Joden

verfoek aangeteekend vinden; namelijk op dat de Gekruifie doch niet Leven

N‘ûmidùgs dig op den Sabbath mogten overblijven: waar van het nu de Voorbereidinge

gc om" 15 was , en des Avonds lou ingaan 5 gelijk by Lucas verklaard word , als hy

van Iel‘us Graf-legging kort hier na fegd : Ende het um' de Dag der Voorbe

reiding en de Sabbath quant—aan. ’t Gene van andere geheel qualijk op de

Voorbereiding van het Yafcha betrokken is; gelijkwe injefus laatfte Pafcha

nu al ruim genoeg gefien hebben. Want dat dele Becn-breking was om de

Dood te verhaallen , blijkt datfe _]efus naderhand Geßorven vindende , daar

van verfchoond hielden. ’t Geen ons hier ook kan in bedenken doen houden ,

ofniet wel te mets daar toe noch een aantreffen van eenig ander voornaam deel

des Lichaams gefchied zy,wanneer het breken der Schèenbeenen niet genoeg

tot de Dood was: hier mogelijk alleen Been-breken genoemd, om darmen van

waarom daar begonde. Voorts word defe aankomenden Sabbath , Groot genoemd ;

шаг”)- om dat fy niet alleen kort op ’t Pafcha volgde, maar ook felfs den tweeden

(„Едет Dag van het Feefi was 5 en alloo gelijk als een tweede , ofdubbel Fсей maak

Моста te in tegenwoordigheid van foo veele menfchen , alíTer gemeenlijk het Pafcha

wor ' by-woonden 3 ja miflchien wel voornamelijk Groot ‚ om dat nu ook de Cere

monie van de Garve der Eerí’celingen ‚ die volgens Levit. 2 3: 10, 1 1. op den

tweeden Dag der Ongefuurde Brooden, voor het aangefigte des Heeren

bewogen moeite worden, op defen Sabbath foude gehouden worden , om

datfe op den tWeeden dag des Pafchas viel. En derhalven een Grooten Vier

dag, van wegen alle de Ofl‘eren en Brand-Ofi‘eren , die de beweging der

Ioodl‘che Garve Godsdieníliglijk verfelden. En daarom dan deJoden , die nu op de

liîl‘llllfiiiq Voorbereiding des Sabbaths Goddeloosheid pleegden , fogten dit werk met

onderhou- wat fchijnheiligheid te befwagtelen: want het was doch haare gewoonte de

wf“ uitwendige dingen , over-Godsdienílig te onderhouden , en ’t voornaamflc

Ma'njh der Wet na te laaten. Sy wilden hier tegen de Ontheiliging van den Sab

2з=ц- bath waaken , als die ten Grooten Dag was dan datfe jefus toteen Vloek
мышь aan het Kruis fou [ien 5 terwijlfe felfs den Heere van den Sabbath , op def

felfs Voorbereiding,voor de Oogen van gantfch Ifrael dus fchandelijk hadden

Opgehangen. Niet konnende verfinnen , dat hy het Leven felfs af-leggen

kon op fijne Uure , om haarde wegafte fníjden, van den \Vetgever tegens de

Wet , aan het Vloek-hout te laaten vernagten. Maar doch wat dunktu ?

joden ver- wallet wel yts gerings dat defe boofe menfchen van den Stadthouder begeer

den? Geenlinds waarlijk: want fy wilden dat Jefus niet fonder noch gera

beenen braakt te worden, aan fijn Dood en met de twee andere Booswigten van

Ёжик: het Kruis geraakte ‚ eer het noch Sabbath wierd. De afgefondene dan noch

штанг, niet wetende, dat jefus onder haar uitgaan gefiorven was , verfoeken ‚Dat

gg из?" шт de/è де Beenenjôua’en gebroken worden; nadien de Gekruiíte gemeen.

behoorden, lijk langer leefden, als de aankomende tijd des Sabbaths hier toeliet; ge

ÉC' lijkwe 1n ’t voorgaande Hoofdiluk breeder hebben aangeteekend. Daar wy

worden dan ook gefien hebben dat defe Been- breking niet geheel volgens de ge.

gli“ woonte der Romeinfche Kruis-firafi‘e , maarten geval van deJoodfehe Wet

ge.

Joh‘l92; r.



Jesus VAN Мышц-ш новщыю Gaxaursr or’ GOLGOTHA. 77 5

  

gefchied zy , na welke geen Opgehangenen aan het Hout vernagten mogte. Deur. 2!—

Want alhoewel de Been-breking ook by de Romeinen bekend was en te mets "В Н

geoeffend is д foo is egter ’t felve een onderfcheide firafgeweefi , die geen-‘ Весит

finds een feker gevolg van de Kruis-ftrañì: was. Soo dat daar in ook de groo- kingbj’de

te Boos—aardigheid der joden uitgelleken heeft, dat fy de verhaalling van

Jefus Dood , foo wel als die van defe Moordenaars , niet dan door het al- den van dc

derwreed - aardigíle middel wilden uitgewrogt hebben; ten einde de op- gigs?“

fchorting van een langwijlig Lijden , door de overwigt van een zinneloole vaıïdieıf

Pijn vergolden wierd 5 enjefus alfoo tot in den Dood , met de Quad—doen.

ders foude gerekend worden: ten waare jefus door ’t afleggen van lijn Le

ven, de uitvoering van des Stadthouders verlof, voorfienehjk onderlehept

had. Aan hoedanigen verfoek , Pilatus dan ook aanílonds fijn Zegel hing,

om dat hy mogelijk felfs niet heel veel lult hadde, `]efus Lichaam aan het

Kruis langer tot een verwijt van fijn onregtmatig Vonnis , te laaten hangen.

Ja hy fcheen dit den joden te ligter in-te willigen; om datfe fulks niet al’ waarom

leen uit kragt van haare Godsdienlt afvorderden ; maar datfe hem ook beleef- Pilatus de

delijk daar om aanfprekende , hy door het toellaan haar—der begeerte, geen- ÎÍÏL’Ë:

finds fijn Eerbied benadeelde: waarom hy fich te vooren in het veranderen van vocii'glîrcfi

het Opfchrift, vry í‘tugger gedraagen hadde. De Krijgs—knegten dan hier toe

lait ontfangen hebbende , quamen korts daarop aan, en brakende Beenen

van den eerlten en van den tweeden Moordenaar,die beide met jefus Gekruiíł

waaren , joh. ı 9: 32. En komende ten laatfien ook by j efus, en brakenfe fijne erus im“

— Веепеп niet 3 om datfe aan fijn neergebogen Hoofd , en Doodverwig Aan- ‘lancen

` gefigt , ligtelijk fage‘n dat hy alreede Geilorven , en dus van de Been—breking d

geen gevoel hebben loude. Soo dat aan jefus ‚ die alseen Tegenbeeld van het om dat hy't

Paafch-lam , hier voor ons Geflagtet is, geen Been gebroken wierd 5 gelijk o- LFVÎ‘ÎËIFS

hannes dat alfoo leerd verklaaren , vers 36. ’t Geen van de Geleerde bochartus iiïbînde

en Buxtorfius ook deswegen , niet on-aardig uit dejoodfe Getuigenifl‘en , met
het Slagten en Braaden des Paafch-lams, dat aan een houten Spit in de ge- 'u w' `°

gel/Cn Om
e

daante van dusken Kruis-hangen gefchiede, in vergelijkinge gebragt is. Doch идете,

den Bekeerden Moordenaar , die om fijne Misdaden regtvaardige [trafleed , 32:.

moeft foo wel als fijn roekeloofen Makker, door het finertelijk aantrefl—‘en vermi-ifm

der Been-breking, in de Dood vaaren. Wantde anneminge vanjelus, die

op fijne Bekeeringe volgde ‚ verlofle hem wel van de Verdoemenîíl‘e; maar

geheel niet van de Burgelijke firafl‘e, dien hy fich door lijn quaade nuk

ken had over den hals gehaald. „ДМ/и: en braken/e dan Î/efiw Beenmm‘et. 1 ı _ v

Maar een иуд/тез: door Хай/дне Zĳde met een ópeere ,‘ ende tei/fond 101" 9""

quam daar Bloed en Water uit, (ж. Voorwaar wanneer wy aanmerken dat

Johannes hier een foodanigen Krijgs -knegt noemd , die alleen een Voet

kriegt en geenfinds een Ruiter te kennen geeft ,~ foo fienwe wel dat hier al we

derom de Schilders dikmaal miffen , wanneer fy in defe Hifiorie ‘een Ruiter DeSçhı'l

te Paard zittende, vertoonen , die jefiis met een Laneie de‘Zijde opend.

In hoedanigen dwaalinge felfs de vermaarde Meeílers Tintoret, Rubens, m‘Ruircr‘

van Dijk en veele van haare navolgers vervallen zijn. Doch indienfe wel

hadden in agt-genomen, dat de Kruiffen niet foo onverlaaten hoog zijn renden-lhs

geweeí’c als fy op ’t Dwaal-fpoorhaarer Voorgangers dikmaalvertoonen ,ly

waaren tot heel andere gedagten gekomen : want fy hadden dan ligt gemerkt ,

dat een menfeh die ten hooglten maar drie ofvier Voeten boven de Aarde ver

heven hangd, ‚ligtelijk van ymand op de Grond fiaande, met een Hand—

Spiesje konde dooríloken worden. hier nu met fommige naaukeurig te on- In “4:25?

derfoeken , in wat Zijdejefus gefioken is , in de regter ofin de flinker г fulks Метя;

_ _ .. _ ` _ {leken is.

fou vergeefle moeite Zijn, om dat den Euangelií’t het lelve met aan en teekend.

Dus



776 VOOR’BEREIDSELS тот DE BYBELscHE WYSHEID. V. Boek.

Dus konncnwe alleen feggen , dat de meefie meenen reden te vinden , om

-te gelooven , dat het de {linker Zijde geweeí’t is , en dat uit aanmerking van

de gelegentheid van het Herre , dat defen Krijgs—knegt wilde dooríteken ,

0m mill‘chien te befocken of Jefus ook Doodwas; waar toe Lipfius fchijnd te

hellen: ’t Geen andere tegen-fpreken , dewijl immers defe Krijgs-knegt met

fijn makkers, het Been-breken nagelaten hadden , om datfe fagen dat hy alree

de Geltorven was: foodat hy dit ten aaníien van hem felven, veel eer uit moet.

wil fchijnd gedaan te hebben: ’t gene vanjohannes als een blijk van datje

fus doe al fekerlijk Geítorven was, fchijnd aangeteekend te zijn : infonderheid

wanneer hy daar op verhaald , dat’er Bloed en Water uit de Wonde kiemde,

tot vervullinge van Zach. 1 2: lo. Het zy dan door hoedanigen toeval defe

Hoe Water vogten foo beide te gelijk uit de Zijde te voorfchijn gekomen zijn : namelijk

¿gli? Ё: dat fich miffchien elders in de Borílî , eemg Water door de pijne en fmerte die

Ziigicvan ]efus geleden heeft , onder het Pterven van het Bloed afgefcheiden hadde э

Ш’ЁЕШФ (gelijk ons fommige voorname Genees-kundigers leeren , dat meerbevonden

is 5) ’t welk geopend zijnde , het laauwe Bloed dat der gequetíte Vaten uit.

udfden , verfeld heeft. ’t Gene dan in defer voegen van johannes onder

i‘cheidentlijk is konnen gefien worden: alhoewel hy fulks als in een ander

lob-19% s- Perfoon verhaald, als hy fegd: Die het geben heeft die heeft hetgetuzgd,

" т getzlzgenĳe 125 waaragtig, ÖL'. Gelijkhy dit mede alleen fchijnd aan

War'er van te teekenen , Op darmen Лиши geleen/en, dat hier in ook de Schrift ver

d? Fabelag— vuld is , vers 36. Waar door wy ons dan meenen vermaand te vinden, alles

ЕЁ; voor Fabelen te mogen houden , wat fommige Schrijvers der latere Eeuwen ,

бей iî’wcl- vertellen van het Water en Bloed dat Maria in hare hand-palmen fou ohtfan

äîtfîäîr’ía genen bewaard hebben i en dat fulks noch elders te fien foude zijn. Voorwaar

wateren indien Johannes dit geilen hadde , daar en is geen reden, waarom hy het

äiîi‘l‘i‘iid_ felve niet alfoo—wel als andere dingen en [oude aangeteekend hebben. Doch

palmen fou nadien hy op dit verhaal daar by-voegd; dat dit alles na de Wijsheid Gods

ÏÎÄÎÎ‘ÎCH gefchied is, op dat de Schrift vervuld wierde: Geen Been en[al aan hem

Emi „_ gebroken worden : en wederom dat een andere Schrift feid, Sy ßellen zien

чсщв- т ‘welken jj' Geßeken hebben , Zach. 1 2:10. foo fonde het ons wonder doen ,

indien hy dit onder andere opmerkelijke voorvallen , vergeten hadde. Want

dat Johannes defe Voorfegging van Zacharias niet eerflî, nochongehoord

op de Meflías betrokken heeft; fulks- getuigen felfs de vermaardlte onder

de joodfche Meeí’ters: gelijk by Rabbi Salomonjarchiaangeteekend Praat.

Waarom Apoc. 1: 7. daar op ook niet vergeefs gefpeeld word. En alhoe—

Iefusmet wel Jefus dus ver met de (luaad-doenders gerekend, en met de Moorde—

ÎiCQiímd‘ naars Gekruií‘r, en nu op Golgotha aan ’t Hout Geßorven was 3 foo heeft

gîïjmïä, Godt nochtans verforgd dat hy by den Rijken in fijn Dood geraakte;dat

ШЕЮ" 15, dat hy rijkelijk Gezalfd , en in een aanlienelijk en onbefproken Grafge—

ЕЁСЁЁЁЁ- leid is. Dus befchikt hy dan daar toe eenen Jofeph van Arimathea , een

kmg‘h‘d‘ Rijk en Aanfienelijk Raadsheer, die lich uit vroomheid nergens tot den

Joodfchen handel ingelaaten hadde; doch bedektelijk een Difcipel van je.

fus was. Defen dan , mogelijk ook noch door de Wonderen die’ergefien

wierden , aangemoedigd zijnde , merkende dat Godt de faake vanjefus hand

haafde, quam tot Pilatus en Bad verlof om dit Doode Lichaam weg te

Реши" haalen 3 op dat het niet na de flegte wijfe der Joodfche Straf- Lijken be

icîïoáîn’ {tulpt , veel min na de gewoonte der Romeinfche Kruis—boeven ‚tot een fpij—

kondenvòîî’ feder Vogelen en Wilde Dieren, noch door de ongenade des Lugts Op

Îìccìîfsïífî geknaagd wierd. Hoedanigen magt nu ter tijd gehouden wierd in de hand

деБЁасп des Regters te zijn; namelijk de geitrafte Lijken over te geven , om Be—

‘n ' С Спаси О een

aan
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aanficnelijk Man daar om gebeden wierd. ’t Gene dan Pilatus , van wegen

der loden forge voor de Begraaving der Dooden , en de reden haarder W'et,

heeft willen opvolgen -, gelijk hy ook de Been—breking toegefiaan hadde , op

dat de Lichaamen {ouden afgenomen en Begraaven worden; namelijk op de

geringflze wijfe in de flegte Aard-Graaven , die voor de Gelleenigde ofanders

ter Dood-gebragte, elders ontrent defen Kruis-_Berg bewaard wierden, nadien

fulke niet waardig geagt en wierden , om in de Graaven haarer Vaderen verfa—‘

meld te werden. Sulks datmcn hier dan ook de Voorfegging, Efaia 5 3: 9. ver

vuld moet houden , als de Propheet fegd; Alen heeftfijn Grafmet den God‘

deloofen gefleld , en met den Rĳken fijne Grafiflede. Namelijk dewijl hetjo

dendomj efus Grafmet de Goddeloolen gelleld hadden _, wanneer hy met de

Moordenaars Gekruilt en Geí’torven _‚ op defelve plaatle daarfe gefiraft wa—

ren , het Graf fekerlijk netfens fijn Straf—genooten lou gehad hebben. Doch

Godt heeft dit alfoo willen beftuuren , dat fijn Lichaam door de :if-bede

van defenjofeph , die een Rijk Man genoemd word , Pilatus Geregts-dwang

ontheven zijnde , hem in fijn Nieuw Grafgeleid heeft, op dat fijn gemeen

de Graf-Rede verwifleld en met den Rijken gefie’ld wierd. En of fchoon

de laalle woorden gemeenlijk overgefet worden , H)’ 13 met den Rĳken infijn

Помёт/ее]! ,‘ foo hebbender doch eenige Taal-lifters wat tegen , en (eggen

dat het eigentlijk moet genomen worden; En met den Rĳkenfijne Hoogten, al

waarfe met fommige joden en veele fraaje Uitleggers, voor Hoogten, het

Graf willen verfiaan hebben э nadien de Graaven dikmaal op en aan de

Heuvelen geweelt zijn. Waar toe men mogelijk kan te rade nemen , Ezech.

4.3: 7. Invoegen het fchijnd dat Efaias de Hoogten by wijfe van veragting,

Стат/ел genoemd heeft. Andere willen , Het Graf met den Goddeloofen,

op de nabyheid van Iofephs Nieuw Graf ontrent het Galge-veld gepalt

hebben, daar ook de Moordenaars begraaven zijn, dewijljohannes fegd, En

de daar wat m de plaatfi: daar h_y Слёту! wat, een Hof‚ (И. Waar te—

lgen men aanmerken moet, dat dit alleen te kennen geeft, dat defen Hof

’ ontr’ent en in de Ilreekjvan Golgotha gelegen heeft ,- gelijk ons in het volgen

de vers , alfoo geleerd word te verklaren , wanneer johannes fegd д Dat/eye

[ш daar leiden om de Voorbereiding der joden, overmids het Graf noo]

wai. Namelijk dan uit haalt; Want de Sabbat/J quam aan, Luce 23: 54..

Doch fommige willen ’t gepall hebben op de Heidenfche Soldaten, by welke

Jeí‘us Infijn Dood fou zyn , als fy lijn Grafbewaakten: ’t geen onfes agtens te

verr gcl‘ogt is: en omhelfen daarom liever de eerlle Vertaalinge , met der

felver uitlegging; waar van ook onfe Kant-teekenaars op de plaatle van Efaias

53: 4.4.. niet vies en zijn; alhoewel fy leien; H)’ a met den Ry‘ken infijn

Dood (ofDooden)geweefi. Dufdanig-een flegte Begraafplaats dan fogt jo

feph van jefus af te keeren; en daarom gaat hy tot Pilatus en verfoekt het

Lichaam van Iefus , op dat hy het in een Eerlijke Begraaf-plaatfe befiel—

de. Welke Daad de joodfche Overprieí’ters met flil-í‘wijgen ligt konden

toeí‘temmen; nadien het haar genoeg was dat lefus Dood was, en hy dus

bekend Begraaven wordende, te fekerder van andere onderfeheidcn fou

blijven , op datmer beter agt op gave, dat niemand hem ligtelijk weg-name.

Pilatus was wel verwonderd dat _jefus foo ras Gellorven was , om dat de Ge

kruil‘te in ’t gemeen veel langer leefden, dochdaar van door den Hoofd

man verfekerd zijnde, fchonk hy het Lichaam vrywillig aan defen jofeph van

Arimathea op fijn verfoek, Marc. I5: 4.4., 4.5. fonder daar toe door (teek

_Penningen omgekogt te zijn; naardien alle oog-uitlleking by de Romei—

nen feer gehaat was. Soo dat die gene niet weinig fchijnen te dwaalen , wel

ke met Theophylaítus meenen , dat defen Raadsheer veel Geld voorjefus

_ _ F ffff Doo
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` Lichaam

Doode Lichaam gegeven heeft, daar Mattheus nochtans fegd, dat Pilatus

dit Lichaam Gege’uen , en Marcus, dat hy ’t Gefehonken ‚ dat is , gelijk Jo

hannes fegd, vrywillig defen Raedshcer Toegejiaan heeft. Wanneer jo

feph dan het regt der Begraaving over jefus Lichaam genaderd had, heeft

hy aanllonds fijn Lijnwaad tot Graf-doeken gekogt, om het felve daar in

te winden , navolgens de fraaií’te gewoonte der loden , die doe ter tijd ook

by andere Oolterfche Volken in gemeen gebruik was. Waar op hy dan het

Doode Lichaam door fijn Dienaars en Boden van het Kruis doen afnemen

heeft: want alhoewel johannes van hem fegd ; H) dan ging en nam het

Lichaam Уфа weg, en Lucas», Als h] _. namelijkjoleph , het Lie/naam af

genomen hadde; loo diend men fulks te verfiaan , dat dit door fijn Order

en onder fijn opfigt gedaan is; í‘taande bekend voor een Rijken Aanfiene.

lijk Man, die niet en fcheen te paffen , felfs op het Kruis te klaveren : al..

hoewel het niet heel ongerijmd fou zijn te denken , dat hy mogelijk uit

een byfondere Liefde fig niet Ontlien heeft, felfs ook de hand aan ’t werk te

flaan, om dat de tijd kort wierd , en de Sabbath aanquam; vreefende van

den Avond overvallen te worden. Waarom het ook niemand vreemd moet

fchijnen , dat wy dien Man, beneffens fijn Pligt‘genoot Nicodemus, in

dit volgende Print-Tafereel , defe Graf—legging l‘elfs fullen fien behandelen.

Want daar toe bragt dan ook defelve Nicodemus , een rijkvoerig mengfel

van Myrrhe en Aloe' , ontrent honderd wegens; opdatjel‘us Lichaam daar

mede na een fraaje wijfe Gebalfemd , en een wijl tegen de verrottingebe

waard wierd. Gelijk defe Speceryen, namelijk Myrrhe, Aloë en Callie,

daarom ook van de oude Egiptenaars veel gebruikt zijn; die haare Dooden

konl’ti droogden , en door Inbalfeminge by—na onverganklíjk maakten.

l°h"9‘4°' Met dufdanige Speceryen dan fegd johannes, dat defe Heeren _, het Li

IefusDood chaam van jefus Gebalfemd hebben: want S} naamen het Lichaam en ben.

Lichaamis den dat т Linnen Doeken met de бреется, gelyk de joden de gewoonte

$52me hebben шт Begraa'ivenJ of liever, l/an haare Dooden toe te maa/een. Ge‘

шедших“ lijk lbmmige defe woorden willen verfiaan hebben. Dus hebbenfe danje

;iiiiiäîi fus Doode Lichaam met defe Speceryen in een grooten Linnen Graf-doek

‘ ingewonden , en met Swagtelen , van boven den hals tot beneden aan de `

Voeten omwonden ; de Armen en Handen byfonder ingevouwen door de

Windfel—fh‘ooken van buiten het Graf-kleed, en nevens het Lichaam uit.

gefirekt en omgefwagteld. Dekkende het Hoofd en Aangefichte met een

Desmet. byfonderen Hoofd-doek; gelijk na Jefus Opfiandinge gebleken is, wan

É‘ËIË“ neer de Difcipelen tot het Graf ingaande, den Sweet-doek ‚ die op het Hoofd

„Ёп he: geweeí’t was, byfonder van de Graf-doeken faamgerold vonden, joh. 20.

Graf-"n- vers 6. met kap. 11: 4.4.. vergeleken; daar Lazarus uitkomd aan ’t Äange.

ждёт ßgte omwonden met den Sweet-doek. En alhoewel onfe Kant-teekenaar meend

datfe defe Speceryen alleen uit haalt en om den Sabbath te voorkomen , nef—

fens het Doode Lichaam met de Doeken ingewonden hebben , om dat de

tijd niet toe-liet, een regtmatige of behoorlijke Balfeming of Salving daar

DMC mede te doen; foo fchij'nd Iohannes dit nochtans anders te meenen , wan—

Sîlvingîîn neer hy (eid , dat Jofeph en Nicodemus, het Lichaam met de Speceryen,

M" D°°d In Lmne Doeken wonden ‚‘ gelĳk шумел degewoonte hebben fvan Doode Li—

gcffhicdis ehaamen toe te maa/een. Alhoewel niet na de over-uitvoerige wij fe der Egipte.

Юты? пагеп , die de Dooden de Herfl‘enen door den Neufe uithaalden , en veele

verforgingen ontrent de Ingewanden deden: hoedanige dingen aan Jefus

Lichaam geen plaats mogten vinden ;.nadien hy ten derden daage fallen.

de Opílaan , de Salving alleen tot bewijs van lijn Dood en Begraaving,

volgens der loden wijfe noodíghad; doch geenfinds als de EgiptifcheMu

швы,
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MIEN , of Droog-ingebalfemde Lichaamen . behoefde toegemaakt te wor

den. Alswe dan fien, dat jefus Doode Lichaamin de Linne-doeken Ge—

wonden wierd; foo fchijndmen daar uit te moeten befluiten , dat defe Wind

felen byfondere en lang en final-afgefcheurde firooken zijn geweeí’t, afge»y _ I

fcheiden van den Grooten Graf-doek , of het Linnen Laaken ‚waarin ’t gant- ä‘wmdî

fche Lichaam eerí’telijk met de Speceryen ofZalve ingewonden wierd: waar va: Шиш

toe dan die lange Swagtel-Ptrooken, dienden om fulkenlos-omgewonden Ë'oom‘

Graf—kleed , digt-om en tegenhet Lichaam aan te winden , en op te fluiten. olïâgîäîäz

Want alhoewel fommige hebben gewild , datfe hier toe alleen Windfels of dmwor

fmalle firooken van groote Doeken hebben afgefeheurd 5 en datfe daar mede den'

het gantfche Lichaam , van de Voeten tot aan het Hoofd fonder een anderen

 Graf-doek omwonden hebben; foo blijkt fulks nochtans uit Herodoot , fpre- D L. h

kende van de Egiptenaars , geheel anders 5 en de hier en daar lang-bewaarde me; die:

Aal—oudGebalíemde Lichaamen , diemen штате” noemd , {remmen ons dc“ “min

het felve ook toe. Gelijk’er mede by dien Schrijver genoegfaam onderfcheid EÎÏCÎQÏ'

emaakt werd, tuffchen den grooten SiNDON of Graf-doek, en de Wind- томами

lels , welke dienden om den felven Graf-doek te omfwagtelen , wanneer ¿imag-’SÍ

de Liehaamen daar eerf’t loffelij k ingewonden waren. ’t Geenmen dan ook al- "fůfookcn

foo verllaan moet, wanneer johannes fegd; datfe het Lichaam In Linnen Îc‘iâr‘cvâî

Doe/zen banden met de ó’peeeryen. En feker alsmen aanmerkt, hoedanigde вешки.

Lichaamen op defe wijfe bereid ‚ dat is, met * Sal-ve en gemengde Speee— 'v

тут befmeerd wierden 3 foo werdmen ligt ontwaar, datfedus toegemaakt , mengchrj,

eerí’t in een groot Linnen Laaken ingewonden , en foo omfwagteld zijn 19h-19M.

geworden , nadien de Swagteling fonder een foodanigen inwinding , geheel cèfinsda‘flî"

onvoegfaam en {lordig foude toegegaan hebben. Waar van wy de manie- “it Myfrhc

re genoegfaarn in onfe half-opgebakerde Kinderen fren, zijnde noch in de ä'cïofm

ecrite Leuyren met de Swagtel omwonden‘ En dat de Oude ook die ge- паап. ‘

woonte hebben gehad , kan men in fommige Overblijffelen van Steenen en

Penningen ontwaar worden: gelijkwe kort hier na ook een voorbeeld daar

van fullen fieri. Soo dat uit beide de gefeide dingen blijkt , dat Artemidorus , Dard:

van wegen de gelijkheid die een ingewonden Dooden, met dejong-Opge— g‘äîä‘ïdd

bakerde Kinderen hadde , alleen gefeid heeft ;dat wanneer een Sieke droomd тегами:

van Kinderen in de Leuyren gewonden, hy fekerlijk [’terven fal. En ge- ЁЕЁ‘ЁЁ'

lijk wy ons ook niet verpligt vinden veel geloof te geven aan dien SIN- L’cuym’.

DON of Linnen Graf-doek, welke te Thurin in Piemond Godsdienltig be- D 1‘

waard word , als den eigen oorfpronkelijken Doek daarjefus in gelegen heeft; ncncära‘fii“

alfoo hebben wy ook defelve beufel-agting voor dien over-grooten bweet- “гид“

doek , die te Bezanfon bewaard word; welke van Chiffletius op ’t 200 Blad be

van fijn Boek der Graf—doeken , in Print vertoond is: te meer nadien de Be- “Э“? "Щ

fchermers van die Heiligdommen , het [tuk met malkandercn felfs niet eens

en zijn; en veele ongerijmdheden der íelver geloofbaarheid, geen kleine kreuk Нем

geven. Waarom wy die ook niet noodig agten by te brengen, om te bewij fen

‘datmen het groote Graf-linnen , geheel van de bwagtel-ltrooken onderfchei

den moet 5 nadien wy fnlks genoeg buiten die verliefde Overblijffelen , in

de Oudheid en by de Euangeliílen vmden aangewefen. Want het {сыта wel

feker dat jefus van dufdanig een Omfwagteling fprak, als hy belafle, datfe La

zarus , die op fijne fiemme ‚ Gebonden aan Handen en Voeten uitquam ‚ Ont- h _

binden fouden э Syn Âangefigte am’wonden zĳnde met eenen owen-doek. lo "и“

Waar uit wy dan immers fien , dat den Sweet-doek eenen byfonderen Hoofd

doek is geweel’t ‚ die voor het Aangefigte gedaan ,agterin den Nekke valt#

gemaakt wierd. En datfe jefus hier ook eenen dufdanigen Sweet-doek heb

ben aan ’t Hoofd gebonden , is na fijne Opfiandinge gefien , wanneer die van

Fffff 2 de
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de andere Graf-doeken een weinig ter zijden faamen—gerold , van Petrus in

Verfchilli‘ het Graf gevonden wierd. En alhoewel de TaaLfifters í‘eer over den naam

gc тштт- van defen Sweet-doek gefweet hebben д en den eenen defelve van ’t Syrifch ,

den anderen uit het Latijn tot het Grieks wil overgebragt hebben: (gelijk’er

оШппт ook eenige zijn die defelve volgens het Hebreeuws en Chaldeefch een Alem'

Ígîdfâj, jer of Îaelúand willen genoemd hebben 5) foo fchijndmen heel ligt tot die te

konnen overhellen , welke meenen , dat delen Hoofd—doek , alleen van we—

gen de gelijkheid, die defelvc met fulke Doeken hadde, welkeby de Latijnen

SUDARIUM, een Linnen Doe/e om ’t Sweet кури vangen, genoemd wierd,

by den Euangelift geheeten is 3 by ons gemeenlijk een Nem—doek genoemd,

om datmen de fnot en ’t quijl der Nеще daar in uit-fnuit: en ook gebruikt

DeDuitfe om het Sweet en de Traanen afte droogen. Soo dat Boxhorn fich vergeefs

overnam vermoeid heeft , wanneer hy in fijn antwoord over de onbekende Afgodin

ne N EHALEN N IA , oníe Overfetters ui.lacht , om datfe hier een Sweetnoek

hom gehe- vertaald hebben, als offe gemeend hadden dat de Dooden in het Grafook

kdd' plagten te Sweeten. Dus heeft hy dan met grooten arbeid het woord Sch/z'

dar' , by ons Целует , af-kornllig van Sшин1 oN poogen in te dringen. Doch

waar van hy lich mogelijk onthouden had , indien hy aangemerkt hadde ,dat

dele benaming alleen door uitl’trekking van den Euangelilt gebruikt is, en dat

van wegen de gelijkheid met den Sweet-doek. Hoedanige bweet-doeken dan

ook by de joden niet heel groot en zijn geweelt , gelijk te fien is Aëtor.

19: 12. Alwaar den Sweet-doek van Paulus afgenomen , en tot de Sieken

gedragen word. Gelijk mede by Suetonius gelefen word ; dat Nero uit

ging met een Sweet-doek om fijn hals geknoopt. Invoegen dit kleine Linnen

Doeken geweeít zijn , diemen by fich droeg , even gelijk wy den Neus-doek .

draagen. Waarom die van Bezanfon te belacchen zijn , welke defen Sweet

doek van agt voeten lang , en breed na evenmaat vertoonen. Maar nadien in

defelve de geheele geftalte vanjeius uitgefirekt Lichaam, van ’t Hoofd tot de

Voeten ingedrukt te lien is , hoe kanmen doch van dien denken , datfe in de

lengde van een gantfch blaap—laaken, alleen om Jefus Hoofd in het Graf

geweefi is? Voorwaar de Heiligdommen en behoorden haar felven, noch

malkander door fulk een onwaarfehijnelijkheid niet te verraden. En alhoe—

wel de Egiptenaren ook gewoon waren het Hoofd der Dooden met een Hul

‘ le-doek te dekken ; nochtans willen eenige datfe veeltijds het Aangefigt

bloot gelaaten hebben: gelijkfe met voorbeelden en de woorden van Lu—

cianus bewijfen.‘ Waar op mede Diodorus fier, als hy fegd; datfe alle de

trekken van het Aangefigte foo valt en onverfchrokken willen te fetten ,

dat felfs de Wingbraan en de hairen der Oog-fcheelen , te gelijk met het

gantfche Lichaam duuren konden. Doch van Kircherus worden eenige Mu

mien bygebragt, welke geheel—en al ingewonden ‚waarlijk niet {onder leer

faame beíchouwing onfer Heel-meeí‘ters , aangaande derfelver konlh‘ge be

fwagteling , en behoorden gefien te worden: waar toe wy nu niet veel meer

en willen by-haalen , om datwe van meeninge zijn , dat alle de gefeide din—

gen, door defe Printverbeeldinge‘, niet onvoegfaam verklaard , often min

Ren wat nader konnen aangeweíen worden. De ecrite fchets daar in vertoond

kennelijk genoeg het uitkomen van den Opgewekten Lazarus, waar van

wy terltond gerept hebben , aangaande de Umfwagteling der Doode Li

chaamen in den Linnen Graf-doek. Men liet waarlijk daar in aa'ngewefen, dat

Bedenking den Euangeliltjohannes, navolgensde toemaaking defer Dooden _‚ leer wel

van Lazarus gefeid heeft, Dat h] gebonden uw aan Handen en Voeten.

iemand", Want behalven dat hy daar door een dobbel Mirakel , ofde eene Wonder- '

daad in de andere heeft willen te kennen geven; (als namelijk dat een ge
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ftorven menfche , foo als hy met Graf-“findfelen in een Dood-kleed van het Da: Lm.

Hoofd tot de Voeten omfwagteld was,en met d’Armen bezijden de romp des

Lichaams aangebonden lag, levendig wierd , en ten Graave uitquam.) foo Wondcr‘

heeft hy fulks alleen door het Binden aan Handen en Voeten, feer wel uit— зажёг-т

gedrukt; nadien volgens een meer gewoone fpreek\vijfe,het gantfche Gedoen ьшасп с"

van een menfc‘h , door de roeringe van handen en voeten pleegd uitgedrukt шт" is _

te worden; om dat fclfs een levend menfch aan defelve Leden gebonden zijn- hctnëcrîfu“

de , even gelijk een roereloole Klomp is : want indien ook de fierkí’te menfch komm

dufdanig regt uitgefirekt , aan Armen en Beenen gebonden , neder-geleid

word; foo en kan hy lich volgens de erVarenis der ge-oefi‘enfie \Vor{’relaars en

Springers ‚ van wegen de belemmering der handen en voeten , geenfinds op

helpen. Doch het en moet voor geen grooter wonder gehouden worden ‚ dat

Lazarus dus gebonden de Grafikelder uitquam, als dat hy eenige dagen dood

geweefl: zijnde, op jefus fiemme wederom levend wierd. Maar om dat

dit beide even feldfaam is, (iet daarom heeftjohannes daar willen by—voegen ; waarom

Dat de‘ Geflor’vene штат/2, ¿ge/zonden aan Handen en Voeten. Welke men {0233116

dan foodanig moet veri’caan, dat hy hem uit (ich felven , fchoon hy leef— IÎÎZĲSÊgc_

de, buiten defe Wonder-daad niet en konde roeren om‘te gaan: want de bonden‘

Beeneny en Voeten waaren in een Linnen Dood-kleed ofSindon met Wind

felen te faam gefwagteld , en de Armen nederwaards uitgefirekt , en tegen de ‘

zijden van het Lichaam aangebonden; zijnde ’t hoofd ook omwonden met

eenen Sweet-doekJ gelijk onfe af-beelding toond , en Jefus verklaard , als

hy tot de omí’taanders feid ; омыла hem en laat hem henengaan. En der

halven was hy hier foodanig omfwagteld uitgekomen , dat hy londer vervolg

van Mirakel , niet natuurlijk konde gaan. En gelijkwe agten dat dit de In

winding van jefus Doode Lichaam , navolgens der joden Begraaf-wijfe

grootdeels verklaaren kan; alfoo en hebben wy ook de Graf—legging van

het felve _, geeniinds in de gefeide Print—verbeelding willen agter houden; ter

wijlwe meenen dat alles wat wy tot hier toe met opfer daar van gefeid heb

_ ben , daar in afgefchilderd en verklaard te [ien is. Sulks daar niets meer over

refieerd ‚ als aan-te-merken , dat gelijk Lazarus doorJefus opgewekt zijnde,

van de Windfels en Graf—doeken moeite ontbonden Worden, op dat hy

henen ging; jefas alfoo door fijn eigen kragt Ópgei’taan zijnde , defe Grab- mus hem

doeken felfs te gelijk met de Magt des Doods uitgefchud _, ofvan de Enge— de Graf—

]en doen ontfwagtelen heeft; op datfe van de Difcipelen in ’t Grafgevon- ĳîää‘äsf

den, een klaar blijk van fijn waare Opftandinge fouden konnen geven : want rdfs uitg@

Petrus en een ander Diícipel in het Grafingaande, Vonden de Doeken, en j‘l‘äd’“

den Sweet-doek bezĳden-af te faamen gerold, Joh. zo: 6, 7. en logren al

foo den Levenden vergeefs by den Dooden ‚ om datfe doe uit de Schriften omwis

noch niet en willen; Dat Îefm ‘van den Dooden moefie ордам. Maar of ‘C

fchoon genoegfaam blijkt , datjefus op de wijfe van Lazarus , dufdanig met

Doeken en Windfels is omfwagteld geweefl: ; egter en fchijnd het uit de О???“

woorden van Martha niet te blijken, dat Lazarus even alsjefus falGebal- 8313,52:—

femd geweel’t zijn: ‚want het {oude waarlijk een flegte en wel geringe Bal- у“?
feming geweeí’t zijn , dat hy vier dagen in het Grafgelegen hebbende , al fou m

beginnen te {linken hebben. Sulks dat , Wanneerjohannes fegd , datjofeph

en Nicodemusjefus Lichaam met de Aloe' en Myrrhe zalfden en in de Linne

Doeken wonden , (gelijk dejoden de gewoonte hadden van begraaven;) hy

wil te kennen geven , dat fy {ulks na een overtreffelijke maniere gedaan heb

ben. Invoegen dat Lazarus ook wel na der joden wijfe ingewonden, en moge—

lijk ook na de flegte Burgerlijke wijfe wat Gebalfemd is geweeít , maar alleen

met grove of geringe Windfels omfwagteld zijnde, begraaven is. NVaarom

Fffff 3 Lu
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. Lucas ook o dat h de rí'keli'kheid vanjefus Begraaving niet te korten
dede ‚ fegd’, dgt )degli herfi in JFĳn Lĳnwaad wond; en Mattheus, dat.

3313915 het was д Suiverfljn Lijnwaad ‚а dat hy volgens Marcus , met oplet en koí’ten

„и '. дaar toG GekOgt hadde: mogelijk om dat gelijkdejoden fchrijven, het al

. tijd voor ongeoorlofd by haar gehouden is , eenige andere koitelijker йоде

of Zijde daar toe te nemen , hoe groote Perfoonaadjen ook begraven wierden.l Het foude waarlijk te veel omllag geven , hier toe nu ook de overneerftige

wijfe van der Egiptenaren Lijk-veriorging by te haalen , als de Welke onder

Bmw“ hen feer oud is, en dikmaal met groote kolten en pragt gedaan wierd; ge

¿ci? lijk te fien is, Genefis 50. Want den Aardsvader jakob gefiorven zijnde;

oud by de Ontbood j'ofeph fĳne línegten den efl/lediejn—mee/iers, туг het lichaam

ËÎÎ’ZÎÌLÎ" Bol/¿men foua'en ‚ ende de gZ/lediey'n-meĳiers Bol/einden Ífrael. Veertig da—
«TLP gen wierden шт hem vervuld .- want aljòo wierden vervuld de dagen der

gener die сшита! wierden , (ж. Welke tijd van Veertig dagen ,1y Wam-à

lchijnelijk namen , om door een geduurig toebrengen van bpecerien , en het

beflrij ken van Zalve , de ligt—verdervende vogten des Dooden te verteeren ‚

en de kragt der Balfem , door het gantfche Lichaam te doen intrekken,

om het felve als een inzultfel tegen alle verderf te verharden : met hoedani en

verforging dit Volk byfonder veel op had, ja daar omtrent feer Afgodifch waa.

1 Km l 6 ren ;' gelijk te fien is in eenige lang-bewaarde Mumien : alhoewel de Geloovi.
ms i4'. l ge Hebreen en Joden , fulks wel uit de gewoonte der Ooilerfche Volken

Маю! _6:1- hebben na gedaan, doch met opfigt en Geloove in de Zalige Opfiandin—

Joh' ‘No’ ge; waar toe de Lichaamen in de Verdervinge , onverderfi‘elijk ten aanfien

van Godt , bewaard wierden. En fchoon Tacitus fegd ; Dat deÎoden liever

haare Dooden begroeven na de der Eg‘ijotenaren ‚ al: daĳè die verbran

D=I°J=n den; foo en hebbenfe doch het begraaven der Dooden niet eerfi van de E

ËÊËÎÎV'LË" giptenaren geleerd; alhoewel fy naderhand wel eenige Zeden , aangaande

dei doodcn het Balfemen en toemaaken der Dooden , van haar konnen aangenomen heb

ben: want Abraham heeft Sara al begraavcn, eer de Hebreen in Egipten

„шипа. woonden , fiet Genefis 2 3. daar de Soonen Hets fpreken , Van de keur baarn'

Graaven. Ook heeft dejoodfche Zalving veel van de Egiptifche Balfeming

verfeheeld ; nadien fy alswe feiden , de gewoonte niet en hadden, van de Inge

wanden uit te haalen , noch de Herffenen door den Neufs en Ooren uit te loo

fen; maar fy begroeven haare Dooden volkomen, en dat met de gefeide Specc

rien in Doeken met Swagtels ingewonden. Doch wanneer wy op ’t einde

Сспебз so--van het gemelde laatfte kapittel des Boeks Genefis lefen ; Dat ookyofi’ph,

"“ ‘6' in Egipten gefiorven zijnde, Gebalfi’md en in een [tg/le geleid ik: foo ver..

Waarom fiaan wy daar uit niet alleen , dat fulks enkel gefchied is , om hem daar in lan

voor het verderf te bewaaren ; maar ook op dat fijn Gebalfemd Lichaam,

ineen itin: dus in een Kilt of Kas aan een verforgde plaats onder hen gefleld wierd,

25mm tot ter tijd dat Godt het Volk Ifraels befoeken , en h'aaruit Egipten uitvoe

‘ ren fonde , fy dit ingeleide Lichaam van daar mede na Canaan {ouden nemen ;

Genefis 50 gelijk hy voor fijn uitvaard belafie te doen, feggende; [Ист/е, maar Godtfal

vc“ “"5' u gewij/ely‘k hier van daan uitvoeren, na het Land dat la] on/è Vaderen ge

f‘wooren heeft. Dmfuligj’ туш Beenderen van hier opvoeren. Hoedaní—

gen bevel, Jofeph waarlijk niet als een Afgodilchen Egiptenaar, noch om

in fijn vermaarde Doode Romp , aangebeden ofge—eerd te zijn onder Ifrael,

maar uit den Geloove gedaan heeft; gemeenfchap willende hebben aan de

Belofte Gods ; waar in hy het Hebreeuwfche Volk verfierkte. Gelijk dat

alfoo fraai verklaard word , Hebr. I I: 2 2. En nadienjofeph in fijn Leven (eer

СспсПцп. verhoogd , en een groot Man in Egipten geworden was; foo {laat Ons geen

"““°"’“ finds te twíjfi’elcn, of het beitel van defe öalvinge en ’t maakfel fijner Dood
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Bus , fal ook naar een geheel rijkvoerige wijle zijn geweell : dewijl doch de E- E l. ten#

giptenaren van ouds vermaard , ja feer uitlłekende in alle Rouw-bedrijfwil- rcııgpęagtig

den betoonen te wefen: gelijkmen hier van daan fou mogen denken , dat de

Canaaniten vanjakobs begraaving ‚ welkejofeph te Machpela deed , niet al- de; Diack:

leen feiden; Dit 125 een grooten R01 we der Bgipz‘enaren; maar dien Akker Gems sm

ook federd , Ав EL M1иным ‚ Rouwe der bgzptenaren , gedoopt hebben. vers r ı.

Doch op datwe door alte naauwkeurigen befchouwing deler dingen , niet te

verr van ons voerl‘poor mogtcn af-dwaalen ‚ lull het ons alleen met een {taal

of twee aan te wijfen , hoedanig de Egiptenaren haare Konihg—Ingebalfem

de Lichaamen (gemeenelijk volgens een Perfifche benaamíng , IVíumı'en ge

noemd) Befwagtelden , Inwonden en in houte vercierde Kafl‘en of Kiíten

weg-leiden ,en met verfcheide Beeldfpraakige Opfchriften , niet fonder over

Godsdienífigheid, in fekere drooge onder—aardl‘che Kelders plagten te be

graaven: op datwe mogelijk door de befchouwing van alfulke af—beeldfels ,

de Egiptifche Dood - Kill van Jofeph , als door eenige fchemering waar

fchijnelijk nıogten verklaard fien. Dus vertoond ons Tafereel dan de aftee- дайте:
Z kening van eenige waar ingebalfemdc Lichaamen ; hoedanige verfcheide oor- lang—be- n ‘

fpronkeIijke , eertijds in de Bewaar - kamer van den Groot-Hertog van He.- waarde

— . - Mumien ‚

trurren , en ın die van Johannes Nardius Sec. te hen waaren. beveiligd.

rl'НЧНИЦ"

ашличшщши/шц‘;-у‚‚.‚‚

‚„‚|"uu.”1.’lui‚".‘:“:‘д-‚‘ А‚

A. Is de Vettoog-fchets van een volkomen doorbalfemd Lichaam s dat met Linnen-firooken op ver—

fcheide wijlen , foo konltig en verllandelijk gefwagteld is. dat het van geen Wond-heelers fou kon

nen verbeterd worden. Daar dan ook het Bewindlel des Hoofds genoeg toond, dat de Egiptenaars

het Aangefigt niet altijd gewoon waaren bloot te laaten, wanneer-(e die met de Kaflen in Graf-kel

ders ltelden :Jen minllen heel íeldenaan de regl: ingeballeinde Lichaamen. Alhoewel’er mogelijk

ı Tommige bloot geilen worden. Wantdaarom waarenfe gewoon boven aan het Dek-Fruk der Hout:

Lijk—kas , een af-beeldfel van des ver-fiorvens Tronie te maaken ; gelijk we aanl‘tonds fullen Een.

‘ B. Venoond het felve konl’lig gefwagtelde Lichaam , binnen een anderen Graf-doek met wat bree

l der Windfelen , van ’t Hoofd tot de Voeten geheel omwonden en opgebakerd ; in manieren by

na‚a.ls wy Lazarus en het Lichaam van jefusl‘oo {traks ıngewonden en omfwagtelıd hebben gefien.

j Waar op men de woorden van Herodoot fou mogen paffen ‚ als hy van de Egiptenaarsíeid; WAN—

NEER DEN DOODEN AF-GEWASSEN IS , BEWINDEN SY HET GANTSCHE LICHAAM MET EEN LIN

NEN S ¿NUON 0F GRAF  DOEK ‚ MET AFGESNEDEN WrNDEL-STROOKEN.

l C. Verbeeld de houte Kas ofDood—kifl: , half van fijn Dek-link geopend; en het dobbelingewon

den Lichaam A. B. daar in te rulte geleid. Hoedanigen houten Kill, vullens Diodorus Siculus by

de Egiptenaars aan elken Dooden vergund wicrd, na de hoedanigheid van fijn Staat, het zy ‘

koltelxjker of flegter. En gelijkmen aan het boven deel des Dek-fluks een menfchen aangeligt liet;

alfoo was men gewoon het Tronic-beeld van eenigen Godt,die den Verflorvenen door ’t Opl‘ch rift

van fommige Beeld’l’prakige Letteren aanbevolen was , vertoonde; ofte van de eigen gedaante

des menfchen die daarin lag, met Verwen ofGoud , ofmet beide te gelijk ‚ daar op te Schilde

ren , ofals een Mom-aanligt uit-te fnijden , en te verbeelden. Waarvan mogelijk het uitbouwen

van ymands eige Beeldnis , op de Pronk-Graven van vermaarde Mannen ‚ tot op heden by ons kan

overgebleven zijn. En hoedanig te mets defe Dekfels uitwendig noch vercierd wierden , wijl’t

de naait volgende verklaring over de Af-beelding D. overvloedig aan. Aan welke Kas dan ook

door de platte Pennen aan de zijden des Dekl‘els, met f. g. h. i. geteekend , genoeglaam aange

j ' weten word; hoedanig het felve in de gaten k. Lin. n. van rond‘om den Boord des onderdeels , in'

geíl0ten, en te faam gehouden kon worden.

D. Vertoond de buiten-gedaante van een geheel vercierde Lijk -bus; alwaar lig eenViouwen

Beeld laat Een dat met een veelkleurig en geílriept PolymirenHoofd-hullelbekaperd is: t'ee—

nemaal fweemende na het Hulfel dat Chirflerius aan lijn Mumie vertoond ; hierontrent Е. ver

beeld. De Borll van ditfelve voorbeeld is met veel Kringen omboord; en de telt na onder , in

vernaauwende Cirkels verdeeld ; door Welker midden een Breeden Band neerwaards gaat. die

met Egiptil‘che Beeld letteren vercierdis; waar van het onsnu niet en lult, de verklaaringe by

te haalen ‚ om dat het hier de plaatí‘e nieten is. Hoedanige Mumien , men geenlìnds en moet

houden in de Lybifche Zand-Zee van de sonne gedroogd te zijn , `gelijk het gemeen Praatje wil.

E. Vertoond een Gebalfemd Lichaam, van Chiffletius alswe terl‘tond feiden, bv-gebragt;om

te betoonen , dat de Egiptenarenhet Aangefigt hebben bloot gelaten; alleen het Hoofd met een

Hulle‘doek verforgende , die by de Wangen tot 0Ver de Вон} met twee flippen neer hing ;de 00‘

ten (elfs geilen wordende; waar van men millchien mag denken , dat het Hoofd-windfel afgeno

menis. Gelijk ook van die',l welke hy l‘egd te Venetien gelien te hebben, en elders meer (oo

danig vertoond worden. Doch dat hier de (malle Windfel-tłrooken niet gehen en worden, is

van wegen de dik gefmeerde Salve ,die daarom bekorltis. Zijnde defe hier in van de vorige ver

fchillig; dat de Armen kruillingsover malkander geflagen zijn. De Kinnc is met een gepiooiden ›

Doek ‚ in maniere van een Baard , onderllennd ‚ op dat de Mond niet en (oude gapen.
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F.

OFcle Нс

breen ook

haar: Doo

den ooit

Verbrand

hebben.

Is de Af-beelding die defelve Chiflletius by-brengd ‚ tot bewijs van de maniere der Ouden; name

lijk hoedanig de jonge kinderen met breed: Swagtelen,van den Schouder tot де Voeten omwon

den wierden : welk Antijk-voorbceld genomen is uit een Oude Marmere Kolom, en van Roomen

gcbragL-¿ijndç ,eertijds te fien was in ’L Huis van Р. Р. Rubens,vctmaard Schilder tot Antwerpen.

Aldus is dan foo wel de rijkvoerige, als de gemeene wijfe van Dooden te be

handelen, onder de Egiptenaren geweeí’t: met welke de oude Hebreen en Per

fen en alle de Ooflerfe Volken foo grooten gemeenfchap hebben gehad , dat‘

men d’een door d’ander genoeg verklaren kan. En alhoewel het begraaven der

Dooden,van overlang ook by de Grieken en Romeinen in gebruik was, noch

tans plagtenfe die mede te v’erbranden. Welk doen van fommige ook den

Joden met niet alten grooten fekerheid , toegefchreven word: want offchoon

men daar toe brengd 5 dat die van jabes , het Doode Lichaam van Saul, en die

van fijne Soonen verbrand hebben , 1 Sam. 31: 1 1-13. en dat Aia op een

Bed van Specerien geleid ‚ een groote Lij k—brandíng aangedaan is , 2 Кгоп.

16: 14.. als mede aanjoram , kap. 2 1: 19. enjeremiasdusken Eer-bewijfi‘elij—

ke 'Lijk-[lacie , aan ‚Hiskia beloofd , kap. 34.: 5. vergeleken met het dreige—

ment van Amos 6: I 0? foo en kan nochtans het eerlle voorval niet anders ,

als een byfondere daad aangemerkt-Worden 5 nadien die vanjabes dit deden ,

op dat mogelijk de Philiitijnen niet wederom quamen , en de Lichaamen

verder mishandelden: gelijkfe waarfchijnelijk nu al door bederving tot het Bal

femen onbequaam waaren geworden. Doch de reft der Brandinge moetmen

’ niet foo feer van de doode Lichaamen , als wel van een Brandinge der Spece

Verfcheide

behande

ling der

Dooden

onder de

Volken.

jef‘us moel‘t

Bcgraaven

worden.

rien , welke ter Eeren en als tot een Uitvaard der Koningen, plagten aangeí’te

ken te worden 5 waar van Maimonides en anderejoden tamelijk wel gel‘chre‘

ven hebben. Gelijk fy mede met fommige Taal-vitters noch niet eens zijn,

in wat zin men de Verbrandingc by Amos opnemen moet. Doch dat hy

daar van yts ongemeens {preekt , fchijnd de bedreiging eenigfinds aan te wij

fen. Hier nu verder by te haalen , hoedanig alle andere Volken met haare

Dooden omgefprongen hebben , fulks fou veel te lang , en mogelijk eenige

af—keerig fchijnen : want daarin fou hy fien ‚ hoe de Schijten , en die van Pon.

tus met de oude Yeren , haare Dooden , ofdie door Ouderdom haaíl fche

nen te {lerven _, op-aten. ja hoe eenige Indiaanen haare fieke Vrienden aten ,

terwijlfe noch leefden 5 uit vreefe dat hun miffchien het Vleefch niet wel fina

ken fou, wanneerfe dood waren. Gelijkwe dan ook uit Heredoot van de Eife

doners {ouden ontwaar worden , datfe het voor fchande houdende van fiekte

te fierven , haar van hunne Kinderen lieten op—eten 5 die niets dat van en be

waarden dan het hoofd, datfe plegen te vergulden. Ook hoe fommige de Ge

fiorvene voor de Beeí‘ten of in ’t Water wierpen, ofaan de Boomen ophingen,

voornamelijk wanneerfe op het nijp-punt van de Dood waaren. Tot welkwe

waarlijk de belacchelijke wij fe der Trogloditen met een woord fouden mogen

byvoegen 5 als die haare Dooden het hoofd aan de voeten bonden , en op

een Berg met Werp-íleenen overí’tulpten 5en dan voor wettig begraaven hiel—

den, wanneerfe op dien Steenhoop een Geiten Hoorn te pronk gefet hebben

de , onder een uitbundig lacchen en fehateren -henen gingen.

Soo is dan den geí’torvenjefus, eindelijk aldus Gebalfemd en Ingewonden ,

niet fonder by den Rijken in fijn Graf-{lede te zijn , na de Schriften Heerlijk

begraaven: want de trooít der Kerke vereifchte , datjefus Begraaven wierd ,

gelijk den Artijkel des Geloofs fulks ook gedenkt : als den welken daar door

de Graaven der Geloovige Heiligen moelle , op datferin bewaard wierden

tot een Zalige Opfiandinge: te vooren ook in ’t Geloove der oude Vade—

ren , aangaande de b’eforging der Begraaf—plaatfen ‚ en Zalvinge der Doo

den Lichaamen , onder de beginfelen der Weereld afgefchaduwd. Wantje.

fus in fijn Dood , de Dood door fijn Opítandinge fullende overwinnen ,

moe



Jasus Сиз-помни, HOEDANIG BEGRAAVEN NA DE Joonsn wrsß. 785

 

moeí’te aldus in ’t Graf dalen om den Vloek der Graaven weg te nemen,

’ door fijn Zegenpralende uitgang uit het felve. Van de plaatle nu daarje—

fus na defe wijfe begraaven wierd , feggen ons de Euangelii’ten , datfe ge—

_ legen was in een Hof ontrent Golgotha: want foo moetmen ’t verllaan wan

neer johannes fegd 5 Daar или m‘de plaat/è, daar h] Gekruĳi 'wa/f, een Joh.i‚=‚‚‚.

Hof, en in den Hof een Nieuw Graf, т het welke noch пот ymand ge—

legt т 'wia geweefi. Namelijk jofeph van Arimathea, hadde ontrent den

Kruis-Berg een eigen Hof , en in die plaati‘e een Nieuw Graf, in een Steen

rotz uitgehouwen 5 dat foo Nieuw was , dat’er niemand noch in gelegen ’

hadde: vergelijkt Matth. 27: 60. met de andere Euangeliílen. Want ge- (mgl-fd“

lijk het de gewoonte by de joden was, haare Begraat—plaatfen even als de genrlĳk

Romeinen , buiten de Steden te hebben 5 alfoo waaren wel haare openbaare figg“
Graaven , dikmaal aan den voorby—loop der Wegen; (gelijk aan dien Befe- l

tenen te lien is, Matth. 8: 28. welke de Dood—kelders en Graaven uiten Johny“

in rinkinkende, den weg aan de voorby—gangers onveilmaakte.) Doch de

meeile onder de welgefleldejoden, hadden eigen Begraaf- plaatfen, voor hare

gantfche Familien 5 en dat dikmaal in hunne l-looven of Land-goederen 5 ge

lijk te fien is, 2 Kon. 21: 18.en 26. I Sam. 25: 1. 1 Kon. 2: 34.. Waarom

de Rabbijnen ook feggen , dat het der joden gewoonte niet en was , de D00

den uit een geflagt, hier en daar verí’trooid te leggen , maar in een Spelonk of

Graf-kelder , daar verfcheide uitgehouwen plaatfen waaren voor een geheel

Stam-huis. Aldus dan haddcjofeph Van Arimathea hier ook een Nieuw Graf

in lijnen Hof, die niet heel-wijd van Golgotha lag , uit een Steenrotz uitge

houwen; namelijk tot een holle Graf-kelder uitgekapt, en met verfchei- hl)‘ Mm

de Vakken of Nellen , in de Wanden te wederzijds als ondiepe Ovens in vilt?“

gehouwen 5 bequaam om in yder Vak , een ingewonden Lichaam te konnen ETW“ гс

leggen , afgefcheiden van andere die daar lagen, of[londen geleid te worden : „зажат

aan hoedanigen uitbouwen der Graaven , Efaias ook gedenkt , kap. 22: 16. мщен

Soo dat dit dan geen Grafvan uitgehouwen Steenen gebouwd , en íehijnd ge- mmm'

weefl: te zijn _, gelijk Salmafius dat na een Griekfe fnufheeft willen verpoe

fen : alhoewel’er veele foodanig opgemetfeld by joden en Heidenen , en ook

onder de eetf’te Chrifienen , meer als thans , gevonden wierden , die noch in JÏËÎÏZÎÂË

gefialte noch in gebruik, van de uitgehouwene verlchillig waren. Waarom het met lang,

van de Euangeht’ten tot onderfcheiding van al-fulke Graaven fchijnd geleid te
worden ‚ dat jefus in een Uitgehou’wm Grafgeleid is. Gelijkfe ook naauw- deMuurI-n

. keurig aanteekenen _, dat’er nooit ymand in gelegen hadde: wantjefus шеей windu’ in’

in fulk een Grafgeleid worden , op dat hy Upgel'taan zijnde, niemand kon— газ???"

с1с twijffelen, of niet een ander in fijne plaatfe opgeí’taan waare? I-Ioeda`

nigen agterdogt nu foodanig de pas afgefneden was , dat het felfs niet met

leugenen te fioíferen noch goed te maken was. Want foo dit had konnen

gelden , het is te denken , dat de joden dit veel-ligter haddenkonnen voort—

brengen , als te leggen , dat hy geitolen was 5 nadien het immers meer onder

hen gebeurd was, dat ymand van den Dood verrefen was: alhoeweljefus voor

den dag komende , haar foo wel door de Wonden der Kruis-nagelen, als уйти“

. aan ‚Thomas hadde konnen bekend worden. ja jefus is niet {onder ver- een

re-fiende reden , ook in dufdanigen uitgehouwen Rotzíleen, en niet in een Снами

Aarden, noch ’t geen van gebakken Steenen gebouwd was , begraaven 5 op долг"

datmen daar over geenfinds agterdogt fou konnen opnemen, dat het Lijk шоепс b“

ondermijnd , dat is by wij fe van doorgraaven , weggefiolen ‚of dieper inge

fonken was geworden: Gemerkt dit alles in geen Steenrotz plaats had , ’t felve

behending en in korten tijd te doen. En nadien ons ook vanjefus Graf-leg—

ging niet anders verhaald word, als dat fijn Lichaam met Specerien inge

Ggggs. W0“
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wonden, en in een Nieuw Graf geleid wierd , dat uit een Rotsíleen uitge

‚шейк houwen was; alfoo lìctmen wel dat hy niet in een houten Dood-Kilt ofdier.

ÏQËÎË“ gelijken Lijk-Bus ingeíloten is geworden: gelijk volgens Diodorus ‚ door—

Бот-Ш. gaans by de AfgodÍÍChe Egiptenaren in gebruik was, de ingewonden Doo—

ÏccnhLLĳÏ.‘ den, in houte Doofen of holle Kafl‘en met Dekfels te fluiten: maar dat hy

Busìnhl“ alswe ftraks feiden, in foodanigen uitgehouwen Vak, dat langwerpig vier

ÊCÎÎI‘ÎÎIÎ: kant , de groote van een menfch had, op de gefeide wijs met Grat-doeken 0m

wonden , nedergeleid is. Gelijk mede in de Opwekking van Lazarus wel ge

wag gemaakt word , vande Spelonkeof Dood—kelder , en van de Graf- wind

’ fels , waar mode hy aan handen en voeten gebonden zijnde, uitquam, maar van

geen Dood-kilt gerept word. En fullen wy hier noch te minder aan twijfelen,

wanneer wy aanmerken, dat den Engel de yverige Graf-befoekers, niet verder

mmh. als met dcfe woorden noodigde , als hy (eide, Авт!berwaard: ‚fier deplaat.

we. ß» daar de Heere gelegen heeft. Gelijk Johannes ook nietalsvan de vindin

ge der Graf—doeken , en den Sweet-doek des hoofds gewag maakt ‚ en niet en

{preekt van de geledigde Dood-kill , waar in lefus gelegen hadde; om dat

de Vakken der Lijken in de zy-wanden van {ulke Graf-kelders ingehouwen ,

ofdaar in gebouwd , tot de plaatfe felfs behoorden. ’t Gene by~aldien het an

ders waare geweefl , den Engel veel meer reden hadde gehad, te (eggen;

Коте! herrewaards enли de Dood—Bus geopend en ledig: doch nu fegdhy

alleen; Коте! en [zet deplaatfe. Maar om dat dit Dood-vak niet verplaatft ‚

dwiîm’i‘ noch tot het Graf kon uitgebragt worden , heeft hy ongetwijfeld gewild ,

dê‘èÂËÄC_ datfe daar toe ingaan fouden. Soo dat defejoodfe wij'fe daar in van die-der

ЁЖ)???“ Egiptenaren verfcheelde, datfe haare Dooden niet in houte KaíTen ofKifien

„uw: m begroeven д gelijkwe kort hier vooren aan de Mumien gefien hebben, en

“Ошт- met jofeph die in Egipten Gebalfemd , en in een Kiůe geleid ‚ lange daar

na in Canaan gevoerd is, uit Genelis 50. bewefen hebben. Maar wanneer

Johannes aanteekend , dat fy Jefus in een naby gelegen Hofontrent Gol.

otha begroeven, Om de Voorbereiding deryoden ,‘ loo fchijndmen te mo—

gen bedenkelijk houden, of fy hem niet veel-ligt in een andere plaatfe , en

verr hier van daan , louden begraaven hebben , ten waare haar den Sabbath

overvallen hadde, welke met het aanligten van de Sterren inging? Waar.

om eenige dit als een byfonder Schik-lot tot vervulling der Schriften ag..

ten; op dat _lefus hier deun by Golgotha begraaven , nochtans fijn Graf

fiede by den Rijken hebben foude , om op den Sabbath daarin te ruilen:

waar van wy nu alreede een waarfehijnelijker uitleg hebben bygebragt. En

datfe dit noch alles voor het ingaan van den Sabbath felfs, verrigt en ten

einde gebragt hebben , fulks fietmen klaar uit Luc. 2 3: 55. Want de Vrou—

Dcuvíng wen, die met _]efus uit Galilea gegaan waaren, volgden en aanfchouwden

Îêgg‘gf}, het Graf, en hoe het Lichaam geleidwierd: En wederge/eeerd zĳnde, 12e—

yoòrhèr reiden f] Specerien en Zal’ven : en op den Sabbat/o ru/tedenf] na het Ge

äîì’sax‘" bod. Gelijk ook na ’t getuigenis der joden, het Zalven van doode Lichaa

b‘îlj‘s’s- men, voornamelijk op den Sabbath ongeoorlofd wierd gehouden. Soo dat

amd’ fe dan na de Graf-legging noch foo veel tijd over hadden , tot defe Berei

dinge д zijnde mogelijk, aangaande defe Zalving , ten aanfien haarer ei

liefde-pligt noch niet voldaan; om datfe alleen dus haaflig , alhoewel rijk-`

lijk gedaan was. ’t Geenfe dan na ’t eindigen van den Sabbath wilden her

vatten: gelijkfe dat ook op het getuigenis der Euangelillen, met de daad

bewefen hebben , wanneerle op den eerl’ten Dag der Weke, al vroeg in den

Morgenfiond met defe Specerien na het Graf gegaan zijn. Want datdefe

Liefde-pligt veelmaal het werk der joodfche Vrouwen is geweelt ,- fchijnd

men fchemeragtig uit de woorden van jefus te konnen arnemen ,wanneer

hyA
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hy de Gramfleurigheid fijner Difcipelen , om dat hem een Vrouwe aan de

Maaltijd zalfde, en op fijn hoofd uitílorte, met defe woorden ter neder .

zet 5 Datfe dez gedaan laadde, tot een Voorherez‘dfelvanfijne Begraaflì’ms:

nadien jei‘us witte, dat het den Vrouwen door den Sabbath en fijne УегщГст

niíTe , belet foude worden ‚ fulks aan fijn dood Lichaam te bewijien. Alhoe

wel de Vrouwe felfs die Zalving niet en dede met die voorkennis,als of

{с geweten had, dat jefus foo na-by fijn Dood en Begraaving was: gelijk

we vooren breed getoond hebben. Daarwe ook hebben aangeteekend,dat

de Eer-pligtige. Zalvinge by de Grieken en Romeinen, dikmaal van de Vrou—

wen gefehiede; voornamelijk aan de Maaltijden; alhoewel de Heeren in

de Bad-{loven ook haare Volg -jongens daar toe gebruikten; ten minllen

om haar de Huid met den Strigel te fChraapen , en het Druppel-Vatnatc

dragen. Hoedanigen Zalving, meelt tot de gefondheid en raddigheid der Le.

den aangewend wierd. Doch jelus heeft over de Zalving aan hem over Maal

tijd gedaan , gelegentheid willen nemen , om van fijne Dood en Begraafl‘enis

te ipreken: dit daar by tot een Merk-Teeken zettende , dat alwaarnader

hand de goede Boodfchap van fijn Dood fou verkondigd worden,de lof

felijke daad defer Vrouwe, aangekant tegens het verkeerd oordeel vanju

das , foude gedagt en erkend worden. Jefus dan aldus in het Grafgeleid Zijn

de, hebbenfe eenen grooten Steen voor den ingang van' het Graf geleid;

met hoedanige Graf-zerken dejoodfche Graaven gewoonlijk fchijnentoe

gedompt te zijn 5 gelijk jefus foo den Steen , die op oftegen den ingang van

Lazarus Graf geleid was , belaile weg te nemen, joh. 1 I: 38,4.1. Soo dat

Jofeph van Arimathea dit juilt niet gedaan heeft, omjefus dood Lichaam

voor de mishandeling derjoden te beiehermen , als fommige meenen. haar

dat dan jefus op ’t aannaderen van den Sabbath , welke de Voorbereidin—

¿e genoemd word, volkomen begraaven was ,lijn daags daar aan, namelijk als

het nu Sabbath geworden was, de Overpriellersen Pharizeen , tot Pila

tus vergaderd, out met hem van defen begraaven efus te fpreken , feg

gende: Heere ze] zĳn indagtzg, dat de/e l/erlez'der noch lefuendege/èzd heq‘i‘,

Na drie dagen Ы ik wederom Opitaan: Вещем dan dat het baffi/effe

leerd worde tot den derden dag toe, op dat fijne рулит mgl/cheer; met т

komen b)’ negre, enßelen bem, ere/eggen tot den ß' elke, 11] и Opgejlaan

van _den Вошел .‘ en fiw jkl de Мате dwaalmge erger-zyn dan de eer/fe.

Het gene dan alleen eenige Overprieflîers en Pnarizeen fchijnen geweell te

zijn , die uit haar eigen hiligheid dit op den Sabbath deden , om geen tijd

te verliefen -, terwijl het gantiehe Sanhedrin doe niet vergaderen konde. En

daar te vooren de Pharizeen weinig in defe Hiílorie genoemd zijn‚en haar

doorgaans in dit {luk wat iehuil gehouden hadden; om datfe mogelijk by

het Volk datjefus aanhing , te feer verdagt waart-n 3 daar komenfc nu tot dele

liflige trek ook in ’t Грац geloovende dat Pilatus haar dit niet en fal af

Паш ‚ die hun dus verre haare driften ingevolgd fcheen te hebben. Dus ver

aderenfe dan De: anderen daag: , welke is na de Voorbereiding ,' dat is
op den Sabbath , waar van het daags te vooren de Voorbereidinge was V; want

met dat opligt diendmen de woorden van Mattheus op te nemen: foo dat

het niet en was den eerllen dag der Ongehevelde Brooden, waar van de

Voorbereidinge was, wanneer het Paafch-lam by dejoden gegeten wierd,

als Grootius met iommige gemeend heeft , om dat hy jefus laatlle Pafcha een

dag vroeger dan dat der loden Held; daar hy het doch op den felven tijd ge..

geten heeft; en het nu op defen Sabbath den tweeden dag der Ongehevel

de Brooden was, en daarom Groot genoemd word , joh. 19: 31. Defe О

verprie-lters dan komen onder vleijerie tot den Stadthouder , en feggen met

Gasse 2 это

Matth- 2.6.

vers tz..

Matth. 26.

vers 15.

Ief‘us Graf

met een

Zerk- (leen

beílulpt.

Bekom—

merde

raadflag del'

Overprie

[lets ovcr

den Begraa

vcn Iefiis.

Matth. 2.7:

61.. Все.

Wanneer

de Over

prieílcrs tot

Pilatus zijn

gegaan.
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groote onderdanigheid 5 Heere lwyfgjn indagtzg ёж: doch van Jefus {preken‘

le veragtelijk , en gedragen haar tegens fijn ondernemingen , als roote Be—

Ё" md" forgers van de gemeene Ruíte des Volks; hem noemende een Ver eider: dat .

is niet flegts een Goochelaar ofdie door kunften d’Oogen des Volks bedriegd;

Ё“ “Frà l maar als eenen die het Volk van de Vaderlijke Infettingen afiroonde , en tot
m c v andere dienfien wilde overbrengen. In hoedanigen zin (y ook eertijds van

hem gefeid hadden 5 H] Verleid de Sehaare 5 joh. 7: 1 2. En fiaande voor Pi.

latus , hem ook befchuldigden 5 Dat by het Volk rverkeerde (ж. Luc. 2 3: 2.

Gelijk men mede by Jullinus Martyr aangeteekend vind , dat eenige Pale

{lijnfchejoden , aan iommige Synagogen hebben bekend gemaakt 5 :Dat door

eenen Ver/eider ,ye/nf de Galileergenoemd , een Goddeloojè Kгите onder hen

шт opgeflaan. Maar waar uit zijn doch defe Overpriei’ters en Pharizeen in

dagtig geworden datjefus gefeid hadde 5 Na drie Dagen _[211 ik wederom Ор

ßaan ‚9 Men vind het nergens foo van hem rond-uit tegens haar gefeid noch

Маге. ю. aangeteekend 5 doch wel tegen fijne Difcipelen , Matth. 20: 19. &с. Ten

зз- zy dan mogelijk hier uit , dat hy te vooren tot dit geflagte , dat van hem

vergeleken een Teeken begeerde, gefeid hadde: Het Baas en Over/Pelig geßagte ‘ver

‘mf k’P‘ foekt een Teeken ,‘ en haar en fal geen Тег/ат gegeven worden , dan het Тее

24' 7' ken З’опе de: Pro beten. Want gelijk Э’опш drie Dagen en drie Nagten waa'

¿n den Buik de: alfalfa/o ‚' иуда/221 де Saone des Men/¿hen drie Dagen en drie

Nagten ’we/èn zn het herte der „Аиде , Matth. I 2: 39, 4.0. Dit haddenfe dan

milichien klaar genoeg verfiaan 5 en het felve nu indagtig geworden zijnde _‚

en het gevaarlijk gevolg daar van verder infiende _‚ zijnfe te rade geworden ,

-Pilatus daar over met emit aan-te fpreken ‚ en een Wagt tot bewaaringe van

het Graf te verfoeken 5 op dat Jefus Difcipelen de pas afgcfneden wierd ,

hem by nagte fieelswijfe weg te nemen , en daar op onder ’t Volk breed uit tc

firoojen , dat hy Opgellaan was: ’t geen meendenfe ‚ Jefus Leere dapper

fou voort zetten , fiende defelve nu door fijne Opfiandinge beveiligd: alfoo

vilains (laat Dat de laat/le dwalinge erger dan de “те/виде zijn. ’t Gene haar Pilatus dan

мы“ ook ligtehjk toefiond , en feide 5 Gy hebt eeneWаде, gaat benen 'verfekerd
vcrfock toc

‚ ‚n wil ада: het gelykgy het ver/laat; namelijk als ofhy (еще; neemd die Wagtdie gy al—

#ufff reede in dienft en tot bewaaring van den Tempel hebt 5 gelijkwe Vooren ge

:21 toond hebben. Waar toe dan Pilatus fich ook noch te gereeder fcheen te vm

атпт- den , als hy eenig gevaarlĳk gevolg hoorde inbrengen 5 mogende daar op heel

wel Lijden , dat jefus in het Grafbleef5 om dat hy geen nieuwe onluften on

der ’t Volk fogt. Gelijkmen ook getuigd vind, dat dejoden naderhand noch

over defen Stadthouder , by den Keifer Cajus Caligula , foodanig zijn klagtig

gevallen; dat hy na Koomen op ontboden , en van feet veele wreedheden be

tigt zijnde , uit vreefe voor harde íh’af, fieh felven fou doorfteken hebben 5

И“ GNF gelijk Eufebius verhaald. Dus gingen dan de Overpriel’ters en Pharizeen

met de Ro- henen 5 en verfekerden niet alleen het Grafmet defe Wagt; maar l‘y verze—

gelden ook den Steen; en dat feer waarfchijnelijk met des Stadthouders ge

шита. woonlijk Zegel—merk _, op dat de Krijgs—knegten , mogelijk haaren pligt ver

getende , fich niet en lieten omkoopen , om toe te laaten dat den Steen van ’t

Graf geligt , en het Lichaam daar uit gedraagen wierd. ’t Geen men alleen

als het voornaam Oog-wit defer Verzegelinge te agten heeft 5 en niet als of

Mattheus alleen gefcid hadde 5штhet Graf verzegelden, dat is , Игр/зет.

waarom den met de kÌ/agz‘. En waarlijk,dufdanigen Verzegeling is feer noodig geшеей,

nuisent om Jefus Verrijfenis des te Heerlijkcr, en te iekerder het Geloove voor te

{’‚Êäî’ëlìäis Rellen , als den Eeríleling der gener die ontflapen zijn , I Cor. 15. vers 20,

2 3. Gelijk den uitflag tegen alle valfcbe bewimpeling , Sonnen klaar geleerd

heeft : want Jefus en kon in ’t Graf niet blijven , dewijl hy felfs de Op»

Ran.
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{landinge was , Joh. I 1: 25: waar van wy nu niet wederom en fullen beginnen

te {preken , om dat wy de fekerheid van defe Glorieufe Opitandinge , tot gc~

noegfaame befchaaming van alle derjoden lißige bedekfelen, in de betooging

van Jefus ware Mellìaffchap , op ’t einde van ’t Vierde Boek hebben getoond.

\Vy voegender hier ten overvloed alleen noch de getuigenis van Pontius Pi—

latus by , welke gevonden word in fijnen Brief aan den Keifer Tiberius ge

fchreven , wien hy fchuldig was rekenfchap van fijne beforginge te geven ; die

van defen Inhoud is : Dejoden hebben waarlĳk haar fi’l’uen en haare Nako— РЕ“??? ‘
melz‘ngen door enkel nĳdz‘ghez‘d , eenfwaare ramp op den hal:gehaald .‘ want 12:35:21 l‘

jj' belofte hebbende _, dat haaren Godt hen fijnen Hel'lzgen ruan den Hemel fimde тёк?“

jènden _, die met regt ‘van haar fou Konmg genoemd worden ,‘ [за И h_y ein— l mu“

delĳk gefimden _, en heeft onder haargewandeld ‚ ‘terwĳlen ik ó‘tadthouder

штinj‘adea. Doch/lende dejenfoo veelgroote Wonderen doen, dat hetÏood

fihe l/olk van hem [еще _, dat hy God: Saone waa ,‘ zĳn de Overflen der

joden _, met nĳd tegen: hem ont/leken , en hebben hemgevangen genomen en

aan en] Overgeleverd. En na datf)’ dan dit _‚ dan dat ruan hem liegende _, hem

befehuldzgd hadden ,‘ namentlĳk dat hу Too’uenaar или _ en dingen deed die te

gen: haare Wet aanllepen ,‘ Soo hebbe ik geloofd dat hetfiìo waar ,‘ en hem Ge

даты hebbende ‚ hebbe ik hem aan haaren will: overgegeven. Doch heb

ben hem Gekrnzfi‘ ; en hebben Wagters b)’ jĳn Grafge/leld -. maar hĳ o’s ter—

wĳl mĳne Krĳgs.knegten het Graf bewaakten, aan den derden Dag Opge—

flaan. Waar over de Boosheid der joden [до hoog opgeflegen a _, datje de

l’l’agters met geld hebben omgekogt _, om tejeggen ,‘ dat hemjĳ‘ne Na’uolger:

by Nage uit het Grafgфот: hadden. Doch hetgeld na haargenomen hebben

de _, hebben/è egter de waarheidgeenflnd: ‘verfwegen ,‘ maar betuigd _, dat den

Begraa’venen onder haar gefigt waa Орде/[шт ,' en dazfe omfolk: te ’uerber.

gen , door[leek—penningen ‘van de O’verprz’efiers waren omgefet. Dus luid den

inhoud van den Briefiop het aanbrengen van verfchcide Oude Schrijvers. Op

welke heb ook lullinus Martyr niet gcfchaamd en heeft , hem tegens de Hei.

denen te beroepen , wanneer hy fegd 5 Dat de_/è dingenfooge/èhied zĳn _, kond

weten uit de blĳken der Brieven die Pontina Pilatuò‘gqehre‘ven heeft. Soo

dat felfs Tiberius over defe getuigeniíïe gaande wierd ‚ от in den Roomfchen

Raad voor te Prellen; Dat (Jorg/izo: als Godt moe/lege—eerd worden. ’t Geen wy

hier niet verder fullen vervolgen , om dat wy in dit Vijfde Boek alleen voor

hadden , eenige byfondere dingen uit de Oudheid dei-Joden en Heidenen ,

tot de hand-dadige Kruis-rol des Saligmaakerjefus , van wat nader by te be

fchouwen : invoegen ons hier alleen noch fehijnd te ontbreken , datwe ook

de Overblijffelen van jefus Lijden in de Hií’rorie der Apol’celen , met den

aanwas der Kerke , onder de Tien Bloe’dige Vervolgingen van den Rooden

Draak , tot aan Conftantijn de Groote , mogen fien vervullen; om dit ge

deelte der Bybelfche Voorbereidfelen met een Sefde Boek , welvoegfaam te

laaten eindigen. .

д. Gggsss НЕТ
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НЕТ SESDE BOEK

Van de

vooR-BEREIDSELEN

ITotde

BYBELSCHE WYSHEID»

En gebruik der Heilige en

KERKLIJKE HISTORIENI e

EERSTE HooETsTUK.

KORT INHOUD DEsEs Ноогтэтпкз.

' к: Uangeliurn hoedanzg op de Uitltorting des H. Geefts 'van de Apo

ílelen 'verkondzgd ; т hoeJefus daarт met Kragt ор de Wolken

" т geßen 125. Dat de Bekeerz'ng der Volkeren, Ívolgen: de Ordening der

. Viet-zijdfe Tempel-metinge детям is. Noodzgz'ng en Verwer.

ping der joden , hoedamgen Deurs tot de Roeping der Heidenen.

Stephanus Predikatz'e ontleedЗадел roer'volgen de Apoftelen. Left/en en kedryf

rvon Paulus. Concilie waar over te Icrnfalemgebonden. Oproer te E11/oefen.

Paulus Rei/e na Roomen,enßjn Dood. Nero hoedanzgen wreeden Prins,en on

der wat toeval , by де Ecrite Vervolger der Chrillenen 125 geworden. Simon

den Toovenaar/ljn Le'uen en Bedry'f, en Fabel-agtige vertellingen 'van

Vlie en te Roomcn Sec. Dat Petrus niet waarßhgjnelgjk te Roomen иge

wee ä' en waarom Roomen alle Uitheemfe Godsdienlt , [яг/зашел де Chriite'

lijke heeft konnen dulden. Valle en wan-gedrogtely'ke Ketterien zn de Kerk op

gekomen. Uit-einde en Doodßmnger Apollelen. Derde Deel der Zee , of

Koomfche Rijk , wanneer z'n Bloed veranderd. Oorßrong derjoodfche Оп

heilen , en derßlfuer Oproer tegeni de Romeinen. Van den rual/enen (Мета

Barchohab. joodfche Politie, hoe in Drie {oorten van Boomen onderjfekez'den.

~lefus onfehnldz'g Bloed , wanneer op der ~joden Kop gekomen. Oproer en

fooen'loojoende On.beilen binnen jerulalem: defel've Stadt Belegerd , en onder

veel hoog-gaande benaanwdbeden , door Titus ch'palianus ingenomen , effe

  

  

` Anneer de Saligmaaker Jefus nu eenmaal ge-eindigd hadde

' Il, Шве Difcipelen bevelen fe geven» en hy de Aarde Verla*

`‚ ` tende ten Hemel Opvaaren foude; heeft hy haar lijn llenen

{34..lech gaan niet alleen met een overtroollelij'ke belofte willen lma

„гс Dilei- ‚ (а _` ц ‘» kelijk maaken , haar toefeggende; Datfe de kragt van den

' щ .. l " Heiligen Осей fouden ontfangenimaar hy heeft haar ook den

âäîîßçâ'ik lafl van het hoog-waardig Apollel-Ampt opde Schouderen geleid 5 en haar

“5:22“, gantfche uitvoeringe en wedervaren onder die bedlenlnge , 1n drie woorden

Anon.; 8_ afgebakend,als hy leide: Gy Мг myne Getzngen zyn ,_/oo te IernfalemJ all in

geheel Indea en Samaria _, tot aan het диете der darden. Namentlijk om

ш lijnen Naame, te Predikcn Bckeerxnge en Vergevinge der Sonden on

der
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der allen Volken 5 eerl’c aan dejoden , beginnende van lerufalem : alfinds

bevel’tigende , Dat _]efus van Nazareth de beloofde Meflìas was na de Schrif

. ren5 en dat in hem alles vervuld was geworden , dat gefehreven was in de

. Wet Mofis ‚‚ ende de Propheten en Pfalmen , Luc.z4.: 4.4.. 8x. Waar toejefus

haar dan ook als fijne Difcipelen te vooren vermaand had , niet van jerufalem

af te wijken, voor datfe tot de uitvoeringe van fijne Getuigenis, door de Kragt

uit de Hoogte,fouden aangedaan en voorbereid zijn:om van daar,namelijk van

Jerufalem, op des Heeren bevel, hare Getuigeniffe te beginnen. Dus zijnfe dan

' оо1< aanflonds, en foo haalt als `jefus van den Olijf-Berg voorhaare Oogen

opgenomen was , derwaards gekeerd, om aldaar de Belofte des Vaders in

het Geloove te blijven afwagten 5 daar toe ingaande en verfaamelende in fekere

Opperzaale , die na fommiger meeninge, feer na—by‚ ofaan den Tempel was:

alwaarí‘e eendragtelijk volherdende waaren 1n ’t Bidden en Smeeken , ontrent

1 zo Perfoonen in getal: wordende kort daar op , volgens de ernllige ver

maaninge van Petrus , Matthias in des uitgevallen judas plaatfe ‚ tot de Elf

Apollelen verkoren. En gelijk Lucas den eerften Pinxter-dag aanteekend , Lu.; :_

welke volgens de Wet op den Vijftigllen dag na den tweeden Paafch—dag

quam , Levit. 2 3: 15, 16. ор welk de Wet gegeven was en de Eerílelingen

van den Oogl’t der Vrugten Upge-ofïerd wierden , Num. 2 8: 2 8. alfoofien—

we ook daar in , dat jel‘us Chriltus op dien felven tijd en dag , gelegentheid

heeft willen nemen ,om door de ecrite magtige Daad , dien hy na fijn Hemel- Мизан—

vaar—d beloofd hadde te volvoeren , fijn Koningrijk aan te vaarden 5 en dat door

de uitf’rortinge van fijnen Geeft , over die Perfoonen , welke binnenjerufalem

in de gefeide Opperzaale by malkanderen waaren. ’t Gene hy dan dede onder

gen Wind , die ontrent de Derde of Negende Uure , het Huis dede dreu- Cm- 4=|6_

nen , Aëtor. 2: ц . Door welk eene Goddelĳke aandoeninge ‚ fy dan aan- ä“ 3: "

Ronds hebben begonnen met andere Talen te fpreken5 en te betoonen een on—

wederfprekelijke kragt van Wijsheid te hebben, om de Uitverkoorene tot de

Kerke des Euangeliums te vergaderen : waar van dan ook Huks drie duifend

Zielen , door de Prediking van Petrus Bekeerd zijn 5 en de Eendragt en Vre- Hg: Еиап.

‘ de der jong-gebooren Kerke , niet alleen door geen gering getal van Eer- ïgrdmmct

{lelingen op defen Pin:rter-dag Ingewijd wierd 5 maar ook een Goddelijk kragrdadi

blijk , van de kragtige werking door den Geell der Liefde en Eendragt , ge- 512551224:

geven wierd: vervullende de Apoí’relen hier alfoo , door den aanvang harer Goddelijke

Prediking , hunne Getuigenis eerí‘celijk binnen jerufalem , aan allerlei Natien:

verfekerende Petrus met de Elfandere Apoílelen , aan alle Uithemers , Par- gen Geen:

thers en Meders , Elamiters ‚ Mefopotamers, en die uit judea, Cappadocien _, '°°“g°‘“‘

Pontus en Afien , en Phrygien en Pamphilien , Egipten en Lybien daar geko

men waaren 5 en aan d’uitlandfche Romeinen , enjoden en j Oden-genooten ,

Cretenfers en Arabiers 5 Dat dit nu de Groote Werken Gods waren _‚ waar van

Joel gepropheteerd hadde , kap. 2: 2 8-31. Betoonende aan de Ilraelitifche

Mannen , door een nette befchrijving van Jefus de Nazarener, Dat hy de

waare Meíïìas was , die (y door de handen der Onregtvaardige aan ’t Kruis

ehegt hadden 5 maar nu van Godt Opgewekt was na de Schriften , uit den

1 6. Pfalm: welken Opgeílaanen jefus nu lijn Koningrijk aanving , volgens de mlm ,ш

Voorfeggingen der Propheten. Een Leere die foo kragtig wrogt , dat’er niet все

alleen verflagentheid , maar ook Geloove onder veele quam 5 foo dat Petrus

een geheele Schaare vermaande fich te laaten Doopen in den Naame des

Heeren jefu, navolgens den laíl dien hy neffens de andere Apol’telen ont

fangen hadde , Matth. 2 8: 19. Gaat [лит onderngji alle Volken ,шт

Doopende, Ó'c. Over welke Bekeeringe der opgetelde Natien , men tot

vervulling der H. Schriften aanmerken moet , dat defe meelljaphetiten waa—

ren ,
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Inpl‘cr’icn ren , die volgens Genefis 9: 2 7. eerlt moeiten geroepen worden : ja Ook

ÊÜÎDÌÊÎ' eenige uit de verflrooide Tien Stammen Ifraels; gelijkmen uit Lucas kan

ас кеты afnemen , als hy fegd 5 Dat’er loden waeren uit allen Vel/ze rite onderden

ЗСЮСРШ' Hemel En gelijk de zijden des Tempels by Ezechiel, m haar Vier

Geweí’cen ‚ van het Oofien begonnen worden te meten , kap. 4.2: 16-19. al

foo lienwe dat de optellinge der Volkeren , ook van het Ooíten gefchied ;

alwaar het Euangelium eerfl onder de Heidenen doorgebroken is. Daar na

" " van ’t Noorden, Zuiden en Weiten; alwaar de Romeinen, en in de Mid

vers i.' 43' dellandfche Zee , de Cretenfers; en eindelijk de Arabiers genoemd worden,

die eenigfinds Zuidelijk ten Oofien gelegen zijn. Hier by quam noch de kragt

На вид". van Wonder—daden te doen i gelijk eerí’relijk bleek in het gene Petrus en

gcnm“ is johannes aan eenen Kreupelen bevcfiigde , welken in het openbaar aan den

Ш? Офсет-111831108 des Tempels , by dejoden de Schaam genoemd, zat en Be.

bmßiäd delde. О welk voorval, fiende des Volks verbaaltheid en ongeloovigheid ,

En hoedl- Petrus ook derjoden wederfpannige ondankbaarheid in het mishandelen van

vige" т- den HeereJefus , genoegfaam onder Oogen gefield heeft : moetende dele nu

ĳg’jjggoiï aanfchouwers zijn van de Wonderen die de Godt Abrahams,lfaaks en Jakobs,

Благие Jo- ter verheerlijking van fijn Kindjefus hier onder haar dede; en betoonde dat hy

den' nu ter Regterhand der fierkte Gods gezeten was ; wiens kragt fy nu van den

Hemel,en als komende op de Wolken zagen;gelijk hy fiaande voor den Ноо

Mmh 25. genprieûer Cajaphas , gefeid had. Soekende egter Petrus dit jodendom door

vers c4. feer beweeglijkë rfidchfl te bekeeren , als hy feide 3 Maarnu Broeders, ¿le weet

deity dit door onwetendheidgedaan мы ‚gelĳk als ook uwe O’ueîjr'e , 0e. Be.

zei-d и dan еп- Beheerd uw ‚ ere. Aétor. 3: 1 7-i 9. Voorwaar de Apol’celen

hebben niet alleen met dufdanigen ronden Belijdenis voor het gemeene Volk

Getuigenis van Jefus gegeven; maar fy en zijn daarin geenfinds befweeken,

doen ly felfs uit lait van de Overpriefiers en Hoofd-mannen des Tempels ,ge

grepen , vafi‘gezet , en korts daar op voor Annas den Hoogenprieiter en den

Мод 4_ geheelen joodfchen Raad , ter Verantwoordinge gefield zijnde д met feer

s а veele dreigementen aangevallen wierden. Daar fy haar dan niet en fchaam

„fighgid den uit Ethias te bewijfen , dat Jefus dien STEEN was,d1e {у als onwetende

d“ _Argom- Bouw-lieden verworpen hadden , en Godt nu egter tot een Hoofd des Hoeks,

(dat is tot een voornamen Sluit—{teen , die het gantfche Gebouw ‚van Gods

Гчзогдт- Raad voltoojen foude ,) gemaakt hadde. Gelijkle haar ook uit den tweeden

дще- РЫт in het aangefigt verweten ;- hoe beide Herodes en Pilatus , tegen) dus

gewoed hadden. invoegen door dit Prediken, de Gemeente Gods foo dapper

toenam , dat’er ontrent 5000 te gelijk tot de Gemeenfchap des Geloofs over

ЕФИМ" gingen 5 levendein foodanigen Liefde en Mede-deelfaamheid , 'datl'e {en}; ook

5:25: haare Tijdelijke goederen ,op een geheel vertrouwde wijfe te famen bragten.

же"??? Hoedanigen Geeltelijken Gemeenfchappok eenen Auanias en Sapphira,door

¿dëîwêů bedrog meenden te liegen ~, doch met een foo onverwagte Dood geltraft wier

den , dat’er vreefe en ontfag door defe Wonder-daadGods , en te gelijk een

gulle wasdom der Geloovige gelìen wierd : foo datjerufalem met waare Kin

deren Abrahams begon vervuld te werden ; en _lefus met het openen van het

sm Eerí’re Zegel , door fijn Apoí’celen op een Wit Paard , uit Zion enjerufalem ,

Ргоч-эщ. overwinnende door het Land Canaan is uitgegaan,en foo tot alle]oden,Apoc.

55.2221 6: 2 . Die dan in defe daad voor de Tweedemaal genoodigd zijn na de Schrif—

РЫт 5°- ten. ln welke noodiging egter maar een kleen Overblij ffel naar de Verkiefin—

dm ge der genade geloofd heeft , Кот. 1 1: 5. De Groote _‚ en den meefien hoop

sendbncf des Volks , heeft het Euangelium verworpen : en {teunende op den Roomfen

gîlïlï’ïĳ? Keifer , Joh. I i: 4.8. hebben {у еепеп Meflias gewagt die geen Godt en was,

Зашита. Deuter. 3 2: 2 1. joh. I 9: 7. Uok blevenfe aan den uiterlijken Tempel ver

Ôíc. па—
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. nageld , en poogden alfinds de Dronkene des Euangeliums , tot de Dor- Blĳven

ilige Kerke der Wet te brengen , Deut. 29: 19. ’t Geenfe ook foo hevig шах"

дедеп , datie de waare Kinderen Iiraels niet alleen Vervolgden , maar ook

ielfs de Heidenen tegens haar ophitllemom datic nu een Synagoge des Satans

waaren geworden, Apoc. 2: 9. gelijkwe kort hier na iullen lien. Dejoodfe O

verprieilers en Mannen van den Grooten Raad, dan eeri’celijk tegens de Lee- gen Ê’e:

re des Euangeliums aangeiteken , hebben veele van de Apoi’telen in de Ge

vangenis gefineten. Doch die daar in geenfinds verlaaten , maar wonderbaar- ’

lijk uit verloil zijnde, andermaal voor de joodie Vergadering geileld zijn. En

wanneeri‘e over hare Prediking doorgefchrobd wierden , zijnle geenfinds van

5opfet veranderd , feggende д W] en kannen niet nalaaten teflìr’eken , ’tg ene w] да“ 4,

gehoord en ¿effen hebben ,' men moet God; meergehoor/51am zĳn dan den теп- "IS 20. на

fihe._|a, wanneer fy volgens het goed—dunken van den dooriigtigen Gamaliel, 5: Z" ш.

niet met de Dood , maar met een Geefleling henen geionden wierden, hebben

{у Godt daar over niet alleen Verheerlijkt, maar ly hebben ook volhard den

Gekruiflenjefus , daagelij ks in den Tempel en by de Huiien te Prediken. Soo ’

dat nu de Weke,in welke volgens Dan. 9: 2 7. het Slagt-Offer ophouden moe— D; Кий:

fte , na-by ofgekomen icheen , en de Kerke vanjefus , een iienelijke gedaante

_begon aan te nemen; itellende in het eerilejaar na fijn Hemelvaard , Diako. gedaante.

nen tot Arm-beforgers en Kerk-dienaaren in : waar van wy fien dat’er eenige

door de Hand-oplegging der Apoitelen beveiligd zijn. Uit welke korts daar

na de Vroome Stephanus vol des Heiligen Geelles en kragtig in NVonderen, Щ“- “

den eeri’ten Martelaar ‚ door de hand desjoodichen Raads geworden is. Tot

welke boofe daad , fijn ieer opmerkelijke Predikatie haar ieheen gaande ge—

maakt te hebben , wanneer hy in twiit was geweeit met de Libertij nen; of

Italianen, die van Lucas, Africaanie en Afiatilejoden, ofC yreners en Egipte

naaren genoemd worden : Haar op een ieer kragtige wijie betoonende , dat

ie het alleen door een ilinkie bevatting der Schriften , voor een Gods-laile- ре Риза

ring opnaamen , dat den Tempel en de Ceremonien van het Oude Verbond , mi

met de Opilandinge van Jefus Ghrillus ophouden moeiten ; en datfe dit ontleed—

wederiìrevende _‚ iekerlijk den Heiligen Geei’t wederfionden. Dus betoonde

hy haar, dat Gods Oogwit in de Belofte den Vaderen gedaan, niet en was haar

aan het Land Canaan noch aan den Tempel te verbinden : maar dit ; Dat hy

haar de Geeiìelijke goederen der Genade in Chriilo foude ichenken , blij ken—

de daar in , dat Abraham buiten Canaan geroepen, en fijn Zaad lang als Vrem

deling verkeerd heeft: ja dat Abraham door het Geloove,en voor de Init elling

van ’t VleeiÏelijk Verbond-Teeken der Beinijdenis ‚ Geregtvaardigd was 5 en

dat ook al fijn Zaad, uitgefonderdjakob en Joieph , buiten Canaan begraaven

was. Daar op bewees hy haar , dat de Groote Wetgever МОГes ,onder de In

ftellinge des Godsdienit, de byiondere Beloften, in’t ienden van dien Grooten

Propheet geiteld heeft ‚ dien hy uit haar verwekken ioude. Haar aanmerken

de als Ongeloovige , en Ondankbaare,‘en Wederipannige, gelijk als iy nu ook

de maate haarer Vaderen vervulden. Hy leerde haar mede , Dat den Tempel

eeril lange tijd daar na door Salomon gebouwd was,en Godt van een on-afme- srcghanùs

telijke Марна: moeite aangemerkt worden , Eia. 6: 1, 2. die in geen Tem— ä’ît‘ìv—‘ËÎÏSÎ‘

pelen woond, 1 Kon. 8: 2 7. En derhalven toonde hy denjoden‚dat het alleen pel der Jo—

hun Boosheid en I—lartnekkigheid was , datfe haar aan den Tempel vergaap- Ëî‘l‘läîgn

ten,en de Mannen Gods die tot haar geionden wierden,fogten te Dooden,ge— houden.

lijk als ook haare Vaderen gedaan hadden, Aítor. 7: 5 I, 5 2. Na dat dan bte

phanus onder het welbehagen van den onbekeerden Saulus , Geileenigd was; „В:1153;

is de Kerke binnen jerulalem , niet weinig van dien [elven Pharizeer ver- 1cm door

volgd: want daar toe Volmagts-Brieven van de Overprieilers afgetroond 3157“

Н h h h b heb—
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hebbende,verwoeí’te hy de Gemeente Gods,Overleverende Mannen en Vrou

wen in de Gevangenifle, Aëtor. 8: 3. Blafende niet dan Moord, en Bedreiging

felfs tegens de Difcipelen des Heeren, kap. 9: i, 2. Nochtans hebben de

Учета“ АроРсе1еп ‚ die Stadt daarom niet verlaaten; maar be-yverden fich om van

жжёт; daar over-al opfigt te hebben, op de dingen die het beitel van defe Nieu

der Kĳk“ we Kerke aangingen , over- al Diicipelen uitfendende 3 ор dat die met andere

Geloovige,eer{telijk Getuigen vanjefus wierden buitenJ-erufaleni. Prediken

dein de Landfchap en van judea en Samaria; Want degene die тек/1700211

waeren от de Ver ruk/zing die over Step/:anzu gefi‘hzed wad , gingen het

Land door, tot Phem‘ez'en toe, en Qypren en Ялте/леи ,' tot niemand het

woord/prekende dan tot de Уайт, Адсог. 1 1: 19. met kap. 8: 4.. vergele

ken. Alwaar dan onder anderen Philippus met groote vrugt Predikende,

felfs Simon den Toovenaar fich uiterlijk bekeerde 5 foo dat van wegen de

hoOpe defes grooten Ooglt, ook Petrus en johannes van jerufalem der

waards gefonden wierden , welke de Geloovigc den Heiligen Geeft deelag.

Geveiinsde tig maakten. En wanneer ISimon ook defe gaave, (van wiens flegte daad,

het woord SIMONIA , dat is , Geĳielyke Ämpr-kooping ,Aaf-komítig fchijn’d)

асТоочс- haar te vergeefs voor Geld poogde af te knijpen -‚ wierd hem aangekon

m“ digd , dat hy geen deel in de iaake van Chriítus had; zijnde vol Bittere Gal

мы am, 1e en ongeregrigheid , wiens Geld met hem ten verderve fou zijn. En gelijk

de Vertellingen en oude Erf—gerugten , veel wonders van defen Simon ag—

tergelaaten hebben; alfoo fullenwe niet lang hierna , eenige weinige van die

verfierde Leugenen ophaalen. Naar defe uitfendinge verhaald Lucas ook

haar wederkomít binnen jerufalem , Predikende op de Reife ,in de Vlek

ken vari Samaria. En Philippus tot den Kamerling gefonden werdende,

Doopte hy hem op fijn geloove: en daar op naar Azoren gefonden zijnde ,

verkondigde hy in alle de Steden des Lands , het Euangelium; tot dat hy

te Cœfareen aanquam ‚ А&ог.8: 4.0. En alhoewel de H. Lucas de nette tijd van

Tewar Paulus Bekeering niet aan en шт; foo ontbrekender nochtans geen fraaje

riìd Рант? Schriftgeleerde, die dit opmerkelijk voorval,ontrent eenjaar na j efus Hemel

шт“! l" vaard Prellen ; omflandelijk genoeg verhaald , Aétor. 9. en kap. 2 2: 6-16. Den

welken , na dat hy in ’t Huisjude te Damafcus , de Hoofdí’tad van Syrien ,

door de Hand-Oplegging van Ananias , wederom fiende geworden was,

aanf’tonds in de Synagogen die aldaar waaren , begonde te Prediken , ‚Плуг

[ш Chri/im , de Saone God: waa’. Van waar hy na het verloop van veele da

. gen , (mogelijk onder die tijd in Arabien geweefl hebbende ‚‚ Galaten I: 17.)

Arrow» in een Korf van de Difcipelen over de Stadts-muuren heimelijkin der nagt

Paulus Pm nedergelaten wierd , en na] erufalem reisde; namelijk in het derdejaar na fij—

dikrrc m— ne Bekeeringe , Galaten i: 1 8. Want dejoden begonden hem laagen te leg

gen foo ras hy bekeerd was ‚ op datfe hemlillelijk van kant hielpen. Daar

ten. D' hy dan aangekomen, van Barnabas tot het gefelfchap der Apofielcn geleid

wierd , en Chrií’tus Predikte. Ontrent defe tijd fag hy ook onder een ver

rukking van zinnen , het Gefigte in den Tempel , waar van hy Actor. 2 2; 1 7.

fpreekt. Doch waar door hy fich de Geefl‘elLfirafop den hals haalde 5 waar

van hier na. En gelijk Paulus een boven gemeen getuigen vanjefus Chri—

ilus ‚ja een uitverkooren Vat des Heeren, in de eerfie Kerke geweefi is; alfoo

'imm maakt ook fijn leven na dcfe voorvallen de voornaamí’te Prof uit , van de

21133? gantfche Handelinge der Apoltelen. Wordende de andere faaken meeren

fiofl‘cvande deels , maar als van ter zijden ingelaíl 3 en dat noch wel шеей die , waar mede

ËÎI‘ËSÌX: het bewind en de gemeenfchap van Paulus eenigfinds famcn loopt. Waar

решен. om wy hem in fijne reifen wat kort willen op de hielen flappen. Als dan

Paulus ook den joden te jerufalem in de wegwas ‚‚ en fy hem fogten te Doo

den i
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den 3 is hy van de Broeders uitgeleid na Cœfareen, en van daar afgelon- multim

den na Tharfen. Onder welke tijd de Gemeenten in Judea , Samaria en hmmm"

Galilea , vrede en wasdom hadden; Wundelende т de l/reejè de; Heeren « vervolgd'

eri т de fuertrooßi'nge des Heiligen Сети, АбЪог. 9: 31. Waar toe ook ce:`

nige meenen , dat doorgaans veel hielp , het gerugt dat den Keifer Tibe- тъьсгдш

rius , op het verhaal welk Pilatus hem vanjefus mishandeling gedaan hadde v de“ сык

aan den Roomfchen Raad belall: hadde, defelve Jefus onder de Goden u; i

Eeren ; ’t geen fy af-floegen , om dat fulks uit haaren Kooker niet en quam д‘й’П'Ё' '

dewijl’er fonder goedkeuring des Raads , niemand tot een Godt aangenoî

men wierd. Doch Tiberius egter bevelende _, datmen den Chriflenen onge

moeid fou laaten; kante lich den Raad daar foodani'g tegens-aan , dat’er een

Bloed-bad uit ontllond: Alhoewel het getal der Geloovige egter vermeeni 
vuldigde , volgens de {traks aangetooge plaatfe. En fchoon de Boofejodeng

het eenige van defe te bang maaktenßn na andere Landfchappen deden vlug:` Нс: ша

(еп; loo waarenfe doch in haar oogmerk bedroogen ; dewijl dit een feer bequa- gc" d" Ä"

me gelegentheid verfchafte, om het Euangelium daar door onder dejoden te s“planten: gelijk Lucas aanteekend , Aétor. 8: 4.. en kap. I I: i9. En wan- (“фиас

пеег Petrus te Lydda eenen Eneas genefen , en Tabitha te joppen Opge- Тише!

wekt had 5 is hy door ’t geligte van een Vat met Reine en .Onreine Ure-1 Рита;—

геп onderwefen , om den onbefneden Hoofdman Kornelius, fonder Slagt- iii-“Emile

en Spijs-Olfer ,te roepen tot de gemeenfchap der Kerke , terwijl het nu ruim c

1n de helfd der Weke was ,'Dan. 9: 2 7. En is dien daar door alfoo een Ecriteling van de Roepinge der Heidenen geworden : welke daar ор al verder door ‘Esgrim

de verítrooide Difcipelenßijn begonnen vergaderd te worden, tot Phœnieien, gia-gl ШК

Cypren en Antiochien. Naar welke Barnabas derhalven henen gefonden джаз;

wierd,oin haar Geloove verder op te bouwen. Den welken dan ook Paulus van Petrus do“

Tharfen naar Antiochien bragte , alwaar de Difcipelen _, niet alleen eerltelijk

met den Naam van CHRI sTEN EN , genoemd wierden , maar waar van daan сыщет“

Paulus , als uit lijn valte verblijf plaatfe , verfcheide van lijne reifen aangevan- 2mm“

gen heeft; en een tijd lang heen en weder , als na fijn Vader-ltadt gekeerd is  ‚5233310:

gaande van daar voor de eerílemaal met Barnabas in Befendinge na _jemi °“d"f‘hci¿

falem , om een Aalmoes tot onderltand der ver-armde Broederen , aldaaro- шаха

ver te brengen: onderwelke verrigtingejakobus Onthoofd is 5 en Petrus Jakobus

van Herodes Agrippa in de Gevangenis gefmeten , wederom daar uit ver- _Omhœfd'

Égâatdpscìinlìlââîgïsdaâîeotigîngäïagädt _ gedflagen is. Waar op Paulus niet

_ , t, wier Marcus, wederom na Antio- c“ mm'

chien keerden , en van daar'andermaal van de Leeraars , tot de Heidenen uit» Mor' n'

gefonden wierd: gelijk kap. 13. te lien is. Want of hy wel met de fi'ne
lich ecrit begaf tot de Synagogen der Joden ,- en daar als tot de eerfte Jge

roepene in het Koningrijke , het Woord der Verfoeninge fprak; foo ift dat РапШэсеп

hy aldaar verworpen wordende, ficli aanllonds tot de Heidenen heeft Oe- щи" d“

wend. Soo dat Paulus door veele plaatfen reifende , al-omme het Euanvelittim Hmmm;

voortgeplant heeft ; gelijkwe konnen lien , indien wy hem in fijne teilten aan коергпде

dagtelijk nawandelen. Want nadien volgens de Goddelijke Bedeelin eder асгншь.

Tijden, nu den Tijd voor de deure was, ja genoegfaam begon in te gaan gm’ .

Dat de Heidenen met kragt fouden geroepen worden 5 welke onder alle Oorî ЁЖ?

den , eerl`t van het Oolten tot de Bruiloft des Lams gekomen zijn , Luc. 13 Í; 49:10'

vers 29 Matth. 22: 9, 10. Efaia 2: 1-5. foo is Paulus met Barnabas en lo. 1471.51.95.

hannes uit de bloejende Gemeente van Antiochien na Seleueien , een Zee 1)?l'4"°“

7 . ' 6 .ci .

{ladt aan den Oei er van de Syrifche Zee, getrokken; van waarfe af-fche- шиши.

pende te Salamino, een vermaarde Stadt van het Eiland Cyprus aan uaa 87":"9"
’ q ' en loo.en

men , en aldaar veele Chrillenen maakten. Ook wierd Elymas de Toove. „7.

Hhhhh 2- naar Eiàiakap.
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1.1..45. naar, in de Hoofd-{tadt Paphos met Blindhcid geflagen , en den Stadthou

29 "154- дег Sergius Paulus,in fpijt van dien Verleider, tot Godt bekeerd. Paulus hier

„225211, het _werk des Euangcliums verrigt hebbende ,is met fijn gefelfehap naar klein

milde?" Alien overgevaaren , daar hy te Pergen in Pamphilien aangekomen is: jo

hannes onder dies na jerufalem keerende. Van Pergen is hy met de fijne

HOC 1f И- voorrgetrokken tot Antiochien in Pylìdien , alwaar hy op den Sabbath in de

Synagoge der loden opentlijk leerde; .Dat nu de вещи ‚ te ‘vooren den

1PM-1- l/aderen gedaan _, en meenzgnzaal herhaald ‚ en bj'ßndei'lyk aan David toe

’Zs'fî' дует , nu 'vervuld waa ,‘ noopende de дуг/фи ‚ die op den l/ooïlooper wer'

merRom~ jebenen waa: namelyk dien, welke onder de joden geleejdJ gebaat en Ge

dood, en ten derden Dage Opgejlaan waa, tot ‘vervullzngevandentweeden

‚с Amm, en ß/lzenden Pfalm , en Efaia 5 5: 3. Haar daar uit dan toeleggende , de regt.

che" i“ ¿C vaardigheid uit het Geloove , met vrymaaking van de Wet. Dejoden waar

Symgogc' fchouwende , tegens die ongeloovigheid , welke volgens Hab. 1: 5. haarer

meeíle deel bevangen lou. Gevende die groote Leeraar Paulus, ons daar in een

deftig voorbeeld , na welk wy leeren fouden , hocdanig men doorgaans met

het verharde Iodendom behoorde te handelen. Еп gelijk hy onvermoeid

in den loop des Euangeliums was 5 alfoo rukte hy op den volgenden Sabbath,

byna de geheele Stadt te faamen tot gehoor: waar over de] oden met nij'd ont

Епт де Preken _, veele laileríngen tegen hem en fijn metgenoot Barnabas uitfpoogen:

ЁЁЁЁЩСЬ foo dat defe Apoflelen , tot een getuigenis tegens haar ,het {lof van haare voe

щите}. ten hebben gefehud -, en vertrokken zijnde, te Iconien aangekomen zijn;

Ёж: daarfe wederom in de Synagogen Predikten , en meenigte joden en Grie

индекс- ken tot het Geloove bragten д het felve agtervolgende _en grondig bevelligenl

fm"- de, door het doen van Wonder-Teekenen en vele Weldaden. Maar wanneer

door eenigejoden en Heidenen , onder bewilliging van haaren Overflen , een

даошдд Oploóp tegens haar uitbrak, (Want de goden die ongehoor/aam таит,

bit/len de Heidenen met groote verbittering tegens de broederen aan) zijnfc

vertrokken 5 en dieper de Landfehappen van kleen Alien doorwandelen

de , zijnle in ’t Geweil: van Lyeaonien gekomen , daarfe te LyPtren en te Der

ben, de Leere van ~lefus foo verwonderlijk in de Ooren van iommige Тос—

hoorders deden dreunen , datfe op het geneíen van eenen Kreupelen , Paulus

гаитцзеп voor Merkurius, en Barnabas voorj upiter wilden Eeren : In hoedanigen drift

‚(у ter naauwer nood, door een deftige reden , aangaande den Eenigen Onlie

деп aange- nelijken Godt, en {ìj'n Alwijfe Vooriìenigheid in het beiluur aller dingen, defc

am' Afgodifche Schaare wederhielden , op dat] upi'tersPrieflers , geene-Differhan

den van bekranlle Oß'en voor haar en quaamen te flagten 5 want Ту geloofden

dat de Goden tot haar nedergekomen waaren. Doch wanneer eenigejoden

van Antiochien en Iconien over haar gerugt aldaar aangekomen waaren ‚ heb

ben fy ’t gemeenc Volk aan haar {поет getrokken: En met een aanhang te

Paulus G@ gen Paulus uitvallende, hebbenfe hem foodanig Geileenigd , dat hy vooi

“swigd- Dood, de Stadt uitgeíleept wierd, Aůor. 14.: 19, zo. daar hy egter van de

Difeipelen ñuks omringd en bygefprongen werdende, wederom de Stadt

ingeleid wierd. Keerende daar op met Barnabas weder na Iconien en An

tiochien; alwaarfe de Difeipelen een hert onder de riem {laken , де Ouder

Vlingen bevefligden; en voorts door Perfien en Attalien , naar Antiochien, van

waarfe afgefonden waaren , wederom aanquaamen , en lang verbleven : aliinds

bekend maakende , hoedanigen Deure des Geloofs , Godt door haar onder

de Heidenen alreede geopend hadde. Tot hoe verre men de verrigting van

Paulus Tweede Reife,dien hy als lijn eerPte byfonderlijke uit-togt,tot de Hei

“Шиш"- депеп gedaan heeft, met fommige ligtelij'k bepalen kan,om nu fijn Derde hier

dc uit-x Г. . . . .Щ c Op uit kap. 15. niet onvoegfaam tedoen volgen. Alflerdan een gefehil on

` ‘ der
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дег де Broederen ontltaan was ,Y welke door die van Judea twij lïelmoedig

gemaakt waaren , ofmen ook niet de Belnijdenis , en by gevolg mede hetjok

van de Wet onderhouden moelte 5 foo hebben lich Paulus en Barnabas daar

tegens aangekant; en zijn daar op na jerufalem gelonden , om over dit hoog

dravend V raagltuk , een bepaaling van de Opper-Kerk-vcrgaderinge der А

poltelen en Ouderlingen af-te haalen. Welke dan door Phamicien en Sa

marien gereilt zijnde, te Ierufalem aangekomen zijn, namenlijk ontrent Veer

tien jaaren naar Paulus Bekeeringe , volgens ’t geenmen uit Galaten 2: 1 . van

hem felfs aangeteekend vind. Alwaar dele afgelondene dan van de Gemeente

en Ouderlingen en Apoltelen wel ontfangen, en met haar in de Vergaderinge

te faamen zijn gekomen, omop dat ltuk te letten. Еп gelijk Lucas legd д Dat

daar geen kleine twiltinge was, alfoo ltond eindeling de yverige Petrus in het

midden van haar op, en betoonde den Mannen Broeders met kragt van reden,

darmen den Dilcipelen geen _]ok ор деп hals moelte leggen,dat noch (у noch

haare Vaders hadden konnen draagen: dewijle het immers alreede bleek , dat

hy de Heidenen hadde bekeerd , en fy den Heiligen Geelt daar op ontfangen

hadden fonder lok. Gelijk ook defe haare herten door het Geloove gereinigd

waren geworden. Betoonende verder , Dat hetjok en de Genade die door _j e

fus Chriltus geworden is, geenlinds konden blijven te faamen gaan : en de Va

deren immers alleeen door de Genade , en niet door de Wet , noch derfelver

laltige Dienlt, Zalig geworden waren. En op dat’er verder aan de onruftige

klaar getoond wierd, dat Gods voornemen niet en was , haar nu noch met Ge

remonien te belalten д wierd Petrus door Paulus en Barnabas ter regter tijd in

dele Leere, kragtelijk onderlteund; verhaalende met een deftigheid, de groo

te Daaden en Wonderen _, welke Godt door haare Prediking alreede onder

de Heidenen gedaan hadde. En dat getoond hebbende , viel ookjakobus

uit , en beveltigde het gefeg van Petrus met magt uit de Heilige Schriften ъ

waar in Godt lijn Eeuwig камелия: over de Heidenen , kennelijk nage

laaten heeftß Delelve betooging noch verrijkende en aangenaam maakende,

met een Heilfaame Raad-geving , aangaande ’t beltel der Heidenen , foo

lang den Tempel fou ltaan : namelijk van niet foo hard te dringen , op de ge

heele verwerping der Ceremonien , waar doorfe ook de gebodenvan Noach

milfchien verlaaten fouden ; en Moles alfoo in veragten brengen , die onder

hen gepredikt wierd,en van gelijk het Verltikte en het Bloed verboden hadde

te Eten , Genelis 9: 4., 5. Waarom dan de Vergadering dit als een betame

lijken Raad _, goed gedagt heeft voor te (tellen, en de vryheid des Heiligen

Luangeliums , als een waarheid uit het woord van de Heiligen Geelt be

veltigd, den Gemeenten te gelalten: Bevelende in den Brieldie Paulus en

Barnabas met de andere Reis-gefellen mede naamen 5 (op dat niemand van

joden noch Heidenen befmet en wierd 3) Geen meerder ¿zg/ŕ шт te петт ‚

а]: haar te onthouden 'van ’tgene den Äjgodengeoßèrd »wao , en ‘van Bloed,

en ‘von het [Ох/МЧИ , en foon Hoererie. Welken Brief van de Broederen ge

lefen , haar heeft doen roemen van wegen dusken trooltelijken vermaaninge ,

Aétor. 15:31 . Daar wy dan verder lien, dat wanneer Paulus lich een wijle tijd

met Barnabas te Antiochien onthouden hadde д en lich gencgen toonde in een

omreife den toeltand der Broederen te onderloeken , hy een Verlchil en Ver

bittering met Barnabas gekregen heeft, over het mede-nemen van Marcus: in

voegen l`y van malkanderen gefcheiden zijn , en Barnabas fich met Marcus

na Gypren affcheepte: doch Paulus , Silam verkofen hebbende , ñjn Vierde

reife aanving. Hy dan trekkende door Syrien en Gilicien , is hy te Derben

en Lyltren gekomen, daar hy lijnen Timotheus Befneed en mede nam , hem

doorgaans in groote waardigheid houdende; gelijk uit lijne Brieven, nader
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hand aan hem gefchreven, genoeg kan afgenomen worden. Ook heeft Paulus

het befluit van dejerufalemfe Opper-Kerk-vergadering,aan alle de Gemeen

ten , welk hy door-trok bekend gemaakt. Doch Phrygien en de' Landflre

ken van Galatien doorgewandeld zijnde , is hy met de fijne door den Н. Geeft

gefchut , het W'oord verder in Aften te fpreken 5 fulks datfe door Myfien trek

Paulus kende te Troas quamen 5 alwaar Paulus in een Nagt-gefigte, van een Macedo

filati-ight nifchen Man genoopt , naar Macedonien gereift is 5 en door Samotracen en

идиша" Neapolis te Philippis aanquam 5 zijnde de eerfte Stadt van dat deel van Mace

‘Äìmfîë donien. In welke verblijf-dagen hy aldaar Lydia en haar Huisgefin Doopte ,

gam. en den Waarfeggenden Geeft uit fekere Dienftmaagd uitwierp. En daar over

' met fijn mede-reifiger Sylas voor den Regter gefleept zijnde , op dat de aan

houwers haare fchade vergoed kregen , wierdenfe befchuldigd tegensde Ro

Реши; гс meinfe Zeden gepredikt te hebben5die haar dan daar over deden Geeffelenßn

ЁЩРЁЁЪ daar op in de Gevangenis wierpen; uit welkfe onder een Aardfchuddinge,met

"gcc c bekeeringe van den Stokwaarder, en een Eerlijke uitleidinge verloft, en na de

vertroofting van Lydia en veele der geloovige Broederen,van daar getrokken

гашиш zijn. En doen haaren weg door Amphipolis en Apolonia nemende , zijnfe te

ТЬС‘ЫО- ТЬеПа1оп1са gekomen, de Hoofdftadt van het tweede gedeelte van Macedo

ma' nien,gelegen aan de Zee, alwaar deJoden een aanfienelij ke Synagoge hadden,

uit welke fommige met eenige Grieken , de Prediking van Paulus met Geloo

ve aannamen ; doch andere fich gantfch Oproerig aanftelden. En defe haare

Bloedgierige handen ontkomen zijnde, hebbenfe ook die van Bereen befogt ,

welke van wegen haar neerftig onderfoek geprefen worden , kap. 1 7: 2-1 0.

Еп overmids hun daar een diergelijk Oproer aantrof, (want dejoden vielen

met een Troep Markt-boeven op het Huis vanJafon aan , willende Paulus en

Sylas dooden ,- en die niet vindende , ruktenfe] afon felfs voor het Geregt , als

een aan-bouwer van Oproermaakers , en menfchen die tegens den Keifer leer.

den, Багет een anderen Konin/e wad, namelijk, еепепэ'фи óf.) foo zijnfe na.

En маек- Athenen getrokken, die vermaarde Schoole der Grieken die Wijsheid fogten.

ЁЁЁСЁА' Zijnde Paulus op defe reife niet wijd van Illyrien , van welk hy gewag maakt

Rom. 15: 1 9. Alwaar hy dan alleenig gelaaten , daaglijks te Twift-reden

hadde, met de Epikurife en Stoife Wijsgeeren. En op de Markt-plaats Areo~

DI“ by pagus , het Opfchrift eenes Altaars, die aan DEN ONBEKENDE N GoDT toe

gazëgigm gewijd was,waargenomen hebbende, heeft hy dit nieuwsgierig Volk door een

den Godi Godvrugtige lifhgheid,den waren Godt,die fy niet kennende nochtans dien

den, bekend gemaakt; fprekende met groote deftigheid van deffelfs Eeuwige

Voorfienigheid , en on-afmetelijke Genade onder het Euangelium ‚ en van de

laatfte Opftandinge en het algemeen Oordeel. En alhoewel dit den Grieken

foo dwaas fcheen, datfe opentlijk daar mede den Spot drevemfoo hebben nog

tans, Dionyfius Areopagita en Damaris en andere, Paulus aangehangen. Van

Рап1ц$гс hier is hy dan naar het vermaarde Corinthen getrokken , kap. 1 8. En gelijk de

COIilllhcn- Roomfche Keifer Klaudius in ’t negendejaar fijner Regeeringe , de_joden en

Chriflenen , die langen tijd onder eenen naam doorgingen, uit Koomen doen

verhuifen hadde 5 alfoo vond hy hier onder andere eene Aquila , die hem

met fijn Wijf Prifcilla , alfinds de behulpige hand toeftaaken. Sich onder

dies aldaar geneerende met Tenten of Veld-hutten te maaken 5 en wanneer

hy aldaar eerftelijk in de Synagoge Predikte , en verworpen wierd, is hy in het

Huis van eenen j uflus gegaan , welkers wooninge aan defelve Synagoge paal

Ё с1е: en overmids hier ook den Overften Crifpus geloovig wierd 3 foo bleef

duif?? Paulus aldaar onder den Stadthouder Gallio , een wijl tegens de rafernie der

шато“- _joden befchermd : doende in anderhalfjaar , groote vrugt door het Euange.
d o  . . .

ЬЁЁЬЬЁШЪ. 1шт. En gelijk defen Gallio de Broeder was van den vermaarden L. Annett

Se.
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Seneca, de Leermeefler van den Keifer Nero, gelijk hy felfs getuigd; alfoo

hebben veele niet onwaarfehijnelijk gehouden , dat Paulus ook eenige kund

fehap aan delen Seneca gehad heeft; alhoewe1’er Lucas niet van en vermaand.

De joden dan van voor defen Regterltoel weg-gedreven , zijn de Grieken o

Sollhenes aangevallen,die een Overlte der Synagoge, en dOe een Chriflen ge

worden was; gelijk’er fehemeragtig uit r Cor. 1: 1 . bellooten word. Еп delen

voor den Regter-{toel geílagen wordende, en trok (ich Gallio, alhoewel hy *V р

Stadhouder van * Achajen was ’, geen van alle die dingen aan. Hier van daan 612122012:

dan is Paulus met Aquila en Prifeilla na Ephefen overfcheept: en daar niet lang heel Gf*

foekende te marren , is hy vertrokken om na]erufalem te gaan ; dus quam hy äîjllînd g@

weder te Antiochien; van waar hy na eenige dagen toevens,aftrok en lijn Vijf

de reis-togt aanvaarde: en trekkende door Galarien en Phrygieii,ver[’terkte hy I_Íßvlus,

de Difcipelen aldaar. Onderwijlen leerde Apollos den DOOp van johannes te l”

Ephefen: en van Aquila en Prifcilla verder onderrigt zijnde, Predikte hy

Chriftus te Achajen: ook quam Paulus te Ephefen , daar hy tweejaaren bleef, Кота гс

en Godt ongewoone kragten door lijne handen werkte. Onder welke men de- ЕЩЁ“

fe dingen waarlijk niet voor gering te fchatten heeft д namelijk dat de Difcipe

len , welke in den Doop van johannes gedoopt waaren , ook den Heili

gen Geeft ontñngen : en Paulus in de Synagoge drie maanden in de Schoo..

le van eenen Tyrannus , met groot voordeel handelde, en de feven Soonen

van Sceva verílomde , en te weeg bragt , dat de Bekeerde haare Toover-Boe

ken verbranden. En daar op Predikende tegens de groote Godinne Diana , шт Рге

с11е aldaar een pragtigen Tempel had,welke door gantleh Alien vermaard was, älìcfäêfßï'

heeft lich de gantlche Veem der Silverfmits , (welke haare winít deden met пс Шаш

* kleine Silverc af-beeldfelen van defen Afgodifchen Tempel en groote Go- . -„ Gm,

dinne te maken,en aan de Vremdelingen voor Heiligdommen te verkoopen,) f0mmig¢

onder haaren Overman Demetrius , daar over op de Been begeven; en fou

den Paulus fekerlijk gedood hebben , ten waare de Stadts Geheim-fchrijver, рати ш

dien Oploop doen bedaaren hadde. Doch Paulus daar op niet langer foekende $12321’

fijn tijd te lpillen , is na Macedonien gereift; overwinterende te Nieopolis, Tcmpelsop

volgens Tit. 3: 1 2. Еп daar op Griekenland verder inboorende,heeft hy aldaar

drie maanden overgebragt. Ook befogt hy de Stadt Philippis en Troas ‚ dçre op

daar hy Eutychus Opwekte ; en befag Aflon , Mytilenen , Samos , Tro- äsvjäìm

gyllion en Mileten; alwaar hy de Ouderlingen van Ephefen tot hem ont- ссп Всеме

bood , op dat hyfe wapende tegen de aanllaande Ketterien 5 om (ich te fpoe- ls

diger na lerufalem te begeven , dewijl hy voor had ‚ tegen den Pinxter- in een

dag aldaar met eenige Aalmoeífen te wefen , Aůor. 24.: 1 7. vergeleken met

Rom. 15: 26. en 2 Сог. 9. En overmidsleenige Broeders bekommerd wa- жженой.

ren , over Paulus aanflaande wedervaren te Ierulalem ‚ zijn die gene, wel

ke hem van hier uitgelei deden , met groote droefheid van hem afgefchei

den. Dus trok hy dan te Water na jerufalem ; en quam eerftelijk aan het

Eiland Coos; en den volgenden dag in Rhodus, en van daar in de {choo

ne Stadt Регата in Syrien: van waar hy in een Schip na Phœnicien voer: РШШШШ

` en op de reife feven dagen te Tyrus gebleven hebbende , is hy onder dies ge- ЁЩЁШЁ'

waarfchouwd, lich niet na jerulalem te begeven : doch hy egter wederLScheep

Ptappende , is na Ptolomais gevaaren ,- en van daar te Cœfareen aankomende ,

is hy veele dagen van Philippus den Euangelilt gehuisvell ,en van Agabus

fijne aanllaande Banden te _jerufalem voorfpeld: doch Paulus bereid zijnde

ook voor den Naame van Chrillus te lterven ‚ is egter derwaards getrokken

en wel aangekomen : en aldaar verhaald hebbende, hoe groote dingen Godt

door hem uitgewrogt hadde, is hy van de Afiaanfche joden met {ommi

ge uit de bekeerde Heidencn, in den Tempel gelien 5 с11е over fulken ont

hei

Aélor. 19.
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Paulus met heiliging , foo‘grooten beroerte tegens hem oprokkenden, dat hy ligtelijk om

B" het leven had gekomen,foo niet de Romeinfen Overllen‚hem hare handen ont

l—leidcncn rukt , en onder groot gedrang en geroep , Weg met hem , Geboeyd in de R0—

lì‘ctgd „_ meinfe Leger—plaats of " VVagt—huis had doen brengen; hem oorlofgevende

fien ver-9 om het Volk in vryheid van de Trappen aan te fprekenft geen hy dan ook door

1%“ het verhaal van fijn Bekeering en Roepinge tot het Apol’tels—Ampt , maar des

g Р „f te verwoeder tegens hem maakte 5 foo dat den Overíten, by—aldien hy niet van

4335;!“ Paulus Romeins Burger-regt had kundfchap gekregen,hem {oude doen Geef

Анюта. felcn hebben; maar nu alleen des anderen daags fich voor den Raad liet verant

ËC'Î‘ÏËW woorden. In welk gefprck hy door laíl des Hoogenprielters,bevolen wierd op

meinfch den Mond te flaan 5 dien hy door de onkunde van fijn Hoogepriefierlijke

waardigheid , fchold 5 en een Gewittede Wand noemde 5 En daar op door het

noemd was inwerpen van de Leere der Üpltandinge, een verdeeldheid onder de Saddu

ceen en Pharizeen verwekt hebbende, hebben meer dan veertig Joden gefwo

ren,geen fpij fe te nutten,voor datfe Paulus van kant fouden geholpen hebben.

Paulus то: Maar defen aanflag by den Overllen uitgelekt, fond hy Paulus onder befcher

:ffl ming van eenige Krijgf-knegten , tot den Stadthouder Felix die te Caîfareen

líx geam- was; alwaar den felven hem in het Pmtorz‘um ofRegt-huis van Herodes , in

dm’ bewaaring {telde : waar op hy hem daar na, voor den Hoogenpriel’ter Ananias

vâfîîîĳ‘ en andere fijner Befchuldigers,fijne verantwoording dede voortbrengen. Dog

° het waffer foo ver af , dat Felix hem in de dood fou overgegeven hebben , dat

hy hem felfs dikmaals met fijn Wijf Drufilla ging hooren Prediken : alhoewel

vers 14-16. hy hem egter twee jaaren gevangen hield: tot dat hy felfs uitjudea op-ontbo—

den wierd, en Porcius Fellus als Stadthouder in fijne plaatfequam. By defen

33:13:53" nu ‚leiden de joden toe , om Paulus wederom najerufalem te doen brengen;

fig гс Czfi- ’t geen haar Fefius affloeg 5 maar egter vryheid gaf, om felfs haare befchuldi

mn' ging tot Cœfareen tegen hem te mogen inbrengen.’t Gene dan gefchiede,maat

gantfch ydel uitviel: alhoewel Feí‘lus op ’t verfoek derjoden , aan Paulus

voorfloeg , om te Jerufalem verhoord te worden. Doch Paulus defe liítige

Arm. 15: trek bemerkende , floeg fulks af en beriep fich op den Keifer 5 ’t geen hem

9. за. wierd toegefiaan. De Koning Agrippa met fijn Gemalin onder defe tijd

hier aankomende , en begeerig zijnde Paulus te fien , {telde Feílus hem in

haarder tegenwoordigheid vry tot fijner verantwoording. ’t Geen hy dan ook

foo lofl‘elijk en kragtig deed , datfe hem als onfchuldig fouden los - gelaa—

Еп word m ten hebben , by-aldien hy fich niet op den Keifer beroepen hadde. Pau—

lus dan hier op den Hoofd—man Julius aanbevoolen zijnde , is te Scheep
n na Roomen gevoerd 5 doch op reis ontrent Meliten Schipbreuk lijdende,

heeft by met alle de Reis-gefellen , op dat Eiland drie maanden overwinterd ,

Paulus гс en is van daar met een Alcxandrijns Schip,Ca{lor en Pollux genoemd,na Roo

22:11:: men gevaaren , alwaar hy als Gevangeling aangekomen , egter tweejaaren foo

men leefde, grooten vryheid had , dat hy opentlijk mogte fpreken en Prediken tot yder

een. Schrijvende Brieven, en bekeerde veele tot het Chriílen Geloove : gelijk

licid. als uit fijne Send—fchriften aan de Galaten , Ephefen, Philippenfen, Collofien

fenîden Tweeden Briefaan Timotheus,Philemon,en mogelijk ook dien voor

treffelijken aan de Hebreen, af te nemen is. Alhoewel hy’er ook geen kleinen

tegenloop van dejoden te verduuren hadde , en doorgaans beproefde dat de

opgang der Kerke moejelijk en Bloedig fou zijn5gelijk hy fulks ook al te voren

uit fijn eigen ondervindinge aan de Corinthers betuigd hadde _, wanneer hy

van Paulus haar van Philippis uit Macedonien _, in fijn Eerl’ten en Tweeden Briefaldus

‘lfî’áé‘rlml‘l‘ fchreef; Ik ogte dat Godt альфе de laat/ie Apo/iden zyn, ten tooneg'eyìeld heeft

5 5. . ,iff ’ al: tot der Doodштифт .‘ want w] zĳn een Schou‘ujjìel derWeereld ‚‚ en der'

â?" п 8- bngelen en men/¿hen geworden. Tot op deje tegenwoordige Uure lĳden w]

Hou—
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Honger ende Darß , endefijn Naakt, en de worden met Vnĳien gef/Ingen,

ende en hebben geen 'vn/ie waanplaatfe . w] worden gĳi‘laoldeîî,e’1_y worden

rvervolgd ‚ wy worden деду/Зет , w] zijn geworden als штаты/х der Wee—

r'eld tot nu toe. Wy zyn in ’ueele verdenk/zingen, z'n nooden en Италии.

heden. In Ада zĳn en] fier liefwaard дети/Щ! boven onfe may, alfoa dat

w) feel' in twĳfel waaien, ook funn ons leven. Dit getuigd Paulus van hem ‘

felven. En na dat hy door lijn twee-jaarig verblijf te Roomen , en tweede

verantwoording voor den Keifer Nero , als uit den Muil des Leeuws vet

loíl: was , 2 Т1ш. 4.: 1 7. is hy daar na wederom uit lait van defelve Keiler ge— '

vangen : om dat hy _, foo Chryfoílomus verhaald , Poppeia Sabina , de Vrouw

van Rufus Crifpus, die Nero voor fijn Byzit hield, tot het Chrillen Ge

loove ,en een kuis Leven gebragt had. En overmids Paulus weigerde defe

Vrouwe wederom tot des lxeifers wellufl te bewegen; deed hy dien Groo—

ten .Prediker in het 3 7 jaar fijner Bekeeringe , met de Bijl het Hoofd af—flaan.

Gelijk hy felfs in gemelde Brief (сыта te voorfpellen , als hy leid; Wdnt

ik worde nu tot een Drank-afer geoúzerd , ende de Tĳd mĳnerOntbindz'nge

is лап/Маше. Aldus is Paulus een voorfpel der andere Apol’telen en Leeraa

ren geworden ‚ тес wien het kottS daar na , niet een hair beter afliep. Want

of wel de Keiler Nero, ontrent Vijfjaarcn lang, een goed-aardig menfch

fcheen; foo openbaarde hy [ich nochtans daar na , een wrecden Tyger,en

Paulus na

derhand

gevangen

en Ont—

hoofd.

Nero was

vijl’ jaarcn

tamelijk

een- vuil Swijn te wefen. Doch die het niet alleen en is geweefi: want dien goed—aardig

Rooden Draak met Tien Hoornen , fiende dat hy over-al uitfijn Zetel ge—

fchopt wierd , en heeft niet opgehouden , om als de eene Vervolger der Ker

ke, te lange in rul’re, of vermoeid ofneergemaakt was, een ander weder

om gaande te maaken; gebruikende daar toe foo wel deJoden als de Hei

denen. Dus iíTet dan geíchied, dat als Porcius Fellus in Judea geflorven

was, en wat tijd verlpild wierd , eer fijn plaats door Albinus te jerufalem

vervuld wierd; dat de Boofe Joden (aan wien de Roomfche Stadthouders

altijd een Doorn in de voet fchenen , wanneerfe toegeleid hadden de A

pol’telen van kant te helpen 5) haar kans hebben waargenomen; en zijn met

den Hoogen-priel’ter Ananias, die fijn gewaande Eerquetfing van Paulus

geleden , alfinds poogde te wreken , de andere Apofielen tejerul‘alem op het

lijf gevallen: haar befchuldigende voor afvallige van der joden Oude Gods—

dienít. Hier by quam noch, dat Nero de ecrite onder de Roomfe Keifers wil—

de zijn , die met openbare Plak- brieven, de Chriftenen door geheel fijn

Rijk beval te dooden: Alhoewel’er van veele geoordeeld word , dat hy fiilks

niet uit een eigen haat tegens defelve , maar om een ander uitbundig voorval

deed. Want gelijk hy in ’t tiende jaar fijner Regeering , een dertelmoedí

ge begeerte kreeg , om in een Nabeeld te fien , hoe Troojen door het Ar

oolle Vuur in de alle gedompeld was; en fich daar by door Glorie aange

moedigd vond‚om binnen fijn мешалки Oude Roomen in een Nieuw her

bouwde Stadt hervormd , en na fijnen naam genoemd te fien 5 foo heeft hy

de Stadt in Verfcheidc wijken doenin de vlam zetten: die daar op dan door

een Brand van fes dagen , meel’cdeels in de alle nederllorte. Maar als het

uit-lekte , dat Nero felis hier van de Stigter was 5 en fich daar door niet al—

leen den haat des Volks op den hals rokkende; maar dat ook de Land

iehappen van Italien daar over tegens hem op-fionden; wierd hy van ор

fet , om dien algemeenen haar t’ontgaan , te doen uití’troojen; Dat de Chrifle

nen dien Brand hadden aangeregt. Om welken betigting een glimp te geven,

(dewijl’ dit gerugte noch door mildadigheid des Vorlten, noch het paajen

der Goden de Ooren introk ‚) hy op allerhande onmenfchelijke wijlen , te

gens de Chriltenen heeft beginnen te .wocdem gelijk Tacitus ons de Beul;

11111 fche

:l'ooclfthlA

Орготд

heid tegen

de Romei

nen.

Nero de

eeifle Kei

fer die met

Plakkatcn

te cn de

C uitlenen

wocld.

I. Vervol

ging der

Chriflenen

waar uit

ontflaan.

Brand таи

Roomt’n

op den hals

der Chrifle—

nen gemie

ren om

haar gehaat

le maaken.
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En van

Tacitus

{elfs bcvc 

Íligd.

Mcnfchen

in brand

geileken

voor Nagl

ligtcn ge

bruìkr.

Nero in

fijn tijd van

fomm ige

voor het

Всей ge

houden ‚

Apoc. 17:8.

Dood van

Barnabas en

Petrus.

Wat Nero

bewogen

heeft Paulus

cn Petrus te

doen doo

den.

fche onderneming van dat Schrik-dier, in defe woorden met levende kleu

ren afmaald; Nero derhalven om het geneigte te doen verdwĳnen, bĳlelde

datmen befikuldigde, en firafte met de uitgefogtfle wreedheid die te oeden‘

ken waaren, de genen die om hanne Loßer-jŕn/L'ken in den ‚baat zĳnde , by

het gemeen Chrillenen genoemd worden. kl/el/cer Stigter van dien naam war

Cl‘lflllZUS, die onder het Gebied van Tiberina, door den Verfirger Рот/ш

Pilatm ter Dood georagt war. Ende het verderfljk overgeloof voor dien

tĳd onderdrukt , borß wederom uit , niet alleen door'j‘udea, de oorÁÌìrong de:

quaads, maar ook in de Stadt Roomen, daar alle Grouwelen en Schande

lykheden van alle kanten na toe faloe/'en , en in[wanggaan. 5oo werden dan

eerjil aangegrepen die ’t bekenden, daar na op hun aangeven een groote mee

nigte, niet joo feer overtuigd van de misdaad der Brand/ligtinge , al: van

haat tegen: ’t тиф/туй geflagt. B)’ het ombrengen voegdemen noe/o dien

@at , dat [у ver/leken in Huiden van Wilde Bee/Zen , van Honden roerfe/:ieurd

en gedood , ofte aan Kraiĳen genageld, ofßaande om geblaakt te worden,

en al: de dag deur waa , tot veîjirekking van Nagt—lig egebrand wierden. Dit

fegd Tacitus; die daar by—voegd 5 dat Nero aan duldanige behouwfpelen

fijn Hof ten belle gegeven hadde; en dat hy onderwijlen , tijd-kortingen

in de Renbaanen gaf ; daar hy felfs ook het Wagentje mende. Hoedanigen

wreeden handelinge Tertullianus naderhand ook den l—leidenen verweten

heeft ‚ als hy fegd; Doorjòekt uwe Víanteekeningen, daar fnl! g)’ vinden,

dat Nero tegen die Gefindheid welk doe te Roomen dapper opqnam , aider..

eer/i metfijn Swaardgewoedheeft. Soo dat het derhalven geen wonder is, dat

Nero van die tijd af, Een Ï/j’and van ’t menfe/aelgj‘k geflagz‘ genoemd is. Ja ее.

nige Chriílenen zijn over dien menfch , foo verr in wangeloofgevallen , dat

Гс begonden te meenen , dat Nero het eige Beeí’c was , dat eens wederom , als

het een wijle niet g’eweelt en was , uit den Afgrond fou opkomen , Apoc. I 7.

vers 8. En duurde defe Vervolging tot aan des Keifers Dood ,~ namelijk ruim

vier jaaren : onder welke tijd ook Barnab as , de metgcfel van Paulus , tot Су.

ргсп gedood is. Gelijk Eufebius mede fchrijft‘, dat ook den ApoI’tel Petrus

om die ílreek van tijd, Binnen Roomen Gekruiít is. Doch nadien het nergens

en blij kt , dat defen Apoílel ooit te Roomen geweefl: is , houdmen dit geheel

onfeker, alhoewel het van Paulus uit 2 Tim. 4.: 6. waarfchijnelijker is 3 en

veel ligt al Onthoofd was , voor dat Nero fijn Plakkaat tegens de Chriílenen

uit-gegeven hadde. Want dat hy te vooren al tegens de Uhrií’tenen gewoed

heeft, en die in de Schouwfpelen met de Beeílen had laten vegten , blijkt

daar uit ‚dat Paulus Nero, den шт!de: Leeuw: fchijnd te noemen , voor

welker ontkominge hy Godt Dankte , 2 Tim. 4.: r 7. dewijl hy defen Briefvan

Roomen gefchreven heeft, wanneer hy voor de tweedemaal voor dien Kei—

fer geiteld was. Pallende alfoo de wreedheid der Leeuwen , met welke de

menfchen doe fomtijds in de Keiferlij ke Schouwburgen moeiten kampen , op

de wreedheid van Nero, door wiens laf: fulks gelchiede. Gelijk het na—

derhand noch de gewoonte te Roomen wierd , dat een Chril’ten gevangen

zijnde, heel gemeen geroepen wierd 5 Den Chriflenen voor de Leeuwen.

En nadien men in de Hifiorien aangeteekend vind, dat bei defe Apoitelen eg—

ter onder Nero fchijnen omgekomen te zijn; foo zijn veele, de grond—ooríaake

daar van nafpoorende , daar over in verfcheide bedenkingen gevallen. Want

behalven dat eenige meenen , dat Nero bevreeí’t is geworden voor Oproer en.

te grooten aanhang defer Apoitelen, foo ontbrekender geen die feggen, dat Si

mon de Toovenaar hier toe gelegentheid verfchaft heeft: want als die hem uit

gafvoor een Godt,en wonderlijke dingen door Vliegen en lich in de hoogte te

verheffen dede , om ’t Volk agter hem te lokken, en daar door by N ero , even

als
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als te vooren aan Klaudius , aangenaam te zijn 3 foo fou hy door de gebe—

den van Paulus en foofe feggen , ook van Petrus , als een tweeden Lucifer ne—

dergeflort en dood gevallen zijn. ’t Gene Nero haar dan met de Dood fou

doen boeten hebben. En om dat’er van verfcheide geagre Schrijvers ‚aan het

Levens-bedrijf van defen Symon Magus gedagt word: mogenwe’t gemeen DîrSimmì

verhaal daar van niet geheel overflaan; alhoewel de Vertellinge van lijn Le— fliïïïm

vens-einde te Roomen , by alle doorligtige Mannen verdagt gehouden word. Коотсп

’t Gerugt dan, op de voorligting van Lucas , Aítor.8:9—25. Wil, dat’er eertijds

een Man te Samaria was , met naamen Simon , een uitl’tekend Toovenaar , ткет

gebooren te Gitton in een Dorp; welke het Chrillendom op alle wij (e fog
te te verderven, door quaad Zaad in den Akker des Heeren te zaajen :en i

bragt het eindelijk door fijne Konl’ten foo verr , dat hy voor een Godt e

cerd.A wierd: uitllroojende dat hy in Judea, was Godt de Soone: in Sama- God-verge

ria , Godi de Vader: en onder de Heidenen , Godt de Heilige Gee/ŕ. Van

fijn Wijf Selene, feide hy da‘tfe was, De reden en ’t hoog/ie begrip Gods, Simon den

en ¿Moeder aller dingen ‚- van wien de Engelen rvoortgeteeld waaien. Daar- Т°°'°"‘"°

en boven , dat hy Godt zijnde , in menfchen gedaante gekomen was ‚om alle

meníchen die haar toevlugt tot hem namen, de Zaligheid te geven. Verfchaf.

fende alloo genoegfaame ilof, uit welke in de volgende tijd , de Kotters Me‘

nander , Cerdon , Valentius , Balilides en Marcion te voorfchjn quamen. Soo

dat fommige defen Simon, Den Eerjlgeboornen des Duivels genoemd hebben.

Hoedanigen voorgeven eenigfinds in de Handelingen der Apollelen fijn вещам,

grondvelt fchijnd te vinden , wanneer Lucas aanteekend, dat defen Simon van “НЕМ?”

hem {elven feide , Dat hy wat Groots wad, де. Want aldus luid de Hei

lige Hií’torie aan ’t agtlle kapittel: Ende een feker (jl/lan met naamen Si. ш.

man, waor te ruooren in де Stadtplegende Tooveri'e, en verrukkende defin—

nen des Volks van Samaria, feggende van hemfelven ,dat hy wat Groots

was. [Velke jj’ alle aanhingen van den kleinen tot den grooten, jeggende,

Defe is degroote Kragt Gods. Endeß' hingen hem aan , om dat hy een langen

tyd met Tooverien haare flnnen verrukt hadde: maar doe Philippo ge

loofden , die het Euangelinm van het Koningrjke Gods _‚ ende van den Naame

Уфа Chrifliis verkondigde , wierden jy Gedoopt beide ll’lannen en Vrouwen. `

Ende Simon * geloofde ook fel’ve , endegedoopt zĳnde , bleefgedniirig by Phi- * Namelijk

lippum: Ende fienile de Îeekenen ende groote kragten, die daargejehieden, îîffäu'gd

ontfettede hy hem. Als na de Vípofielen die tej’eriifalem waaren,hoorden, 2152213“

dat Samaria het Woord Gods aangenomen hadde _‚ jòndenjj" tot haar Ре- hOO‘dw‘

tram en Ïoannem : dewelke afgekomen zijnde baden voor haar, datfy den Ёж?”

Heiligen Geeft ontfangen niogten ,‘ (wantjy en war noch op niemand van waäfhfid

haar gevallen , maar fy waaren alleenly‘k gedoopt in den Naame des Hee- 'm

ren Doe leiden jy de handen op haan, en f)’ ontfingen den Heiligen досаде

Geeft. Ende als Simon fizg‘, dat door de Oplegging van de handen der А.

pojielen, de Heilige Geejl gegeven wierd ,‘ joo (люд: hy haar Geld aan, fig- doch lijn

gende; Geeft ook my dele Magt , op dat foo wie ik de handen oplegge,

hy den Heiligen Geel’t ontfange. Maar Реггш feide tot hem, nw Geld zy qprfgf, ge

met n ten verderve, om dat gy gemeend hebt dat de gave Gods door geld 12".“ Ёж!“

rverkregen word. Gy en helit geen deel noch lot in dit ll/ oord : want uw her- ‘ J ‘

te en is niet regt voor Godt. Bekeerd n dan van defe nwe boosheid en bid_Godt‚

of mißehien n defe overlegging owes herten vergeven wierde. 1Vant ik/ie

dat gy зуд in eene gant/eh Bittere Galle , en faamenknoopinge der ongereg—

tighezd. Doch Simon antwoordende /èide ,' Bidt gy-lieden voor m)’ tot den

Heere, op dat niets over my en kome van ’t gene gy gefigd hebt. Dit fegd

Lucas. hn Simon dus van Petrus verllooten zijnde , Wilmen dat hy , Ьсшсг

Iiiii 2 ken‘
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Беты- kende hoe feer hy in de ongenade des Hemels vervallen was , wederom

ling van Si- fijn oude Toover-kunften en bedriegerien te werk gefield heeft 5 gaande

жжёт van Samaria na Roomen; daar hy eerí’t by den Keifer Klaudius , en na

na heroud derhand by Nero , den Roomfchen Raad en by ’t gemeene Volk, foo grooten

E‘fgmg“ agting wilt te krijgen,datfe hem onder den eerlten Keifer voor een Godt hiel

den 5 en op het ’l‘yber-Eiland tullchen twee Bruggen met een {laande Koo—

per Beeld vereerden, pronkende met dit Opfchrilt, S1мош SA NCTO peo,

Лап ó’zmon dm Heiligen Godt. Alhoewel fommige willen , dat dit onder

Nero gefchied is. Petrus onderuillchen te Roomen gekomen zijnde ‚foude

fich aanflonds tegen defen Toovenaar aangekant , en alle fijne bedriegerien

ontdekt en te fchande gemaakt hebben 5 ’t geen Simon foo feer heeft geípeten,

dat hy op verbeurte van ’t Leven , Petrus uit-tarte , om eenen Dooden leven

dig te maaken; doch daar in het door Petrus Gebed _, met Simon flegt uitviel ,

alhoewel de proef aan des Keifers geí’torven Neef gedaan wierd. ’t Volk

van Simon bedrogen zijnde , wilden hem den hals breken, ’t geen Petrus voor

quam, feggende; Laat dien Boax’wzgt leven, want 11] moet noch totgroa

ter фуг, de Uitbreiding ‘van het Kaningry’ke Chrzfiz'fien. Simon hier op

veinfende Roomen te verlaaten , gaf voor na den Hemel te fullen Vliegen 5

en daar toe aan een Top van den Capitolijnfchen Heuvel geklommen , wierp

hy fich af, en bleef door fijn Tooverien een weinig tijd op fijn gemaak

te Vlcugelen in de Lugt hangen : doch Petrus door een kragtig Gebed

hem die verwate {lag—pennen inkortende , is hy tommelings op de Aarde

nedergefiort en dood gevallen 5 of als andere feggen , de Heup en Enklau

wen verl’tuikt: en daar op als een befchaamden Lam-poot, uit Roomen

vertrokken. Waar over Nero dan vergramd geworden, Petrus door de Kruis.

flraf foude doen dooden hebben. Dit vindmen aldus by fommige aangetee.

Eig?" kend. Doch gelijk de geloofbaarheid van Simons Afgodifch—Beeld ‚alleen

maakt. fieund op de getuigenis vanjuítinus Martyr5 foo meenen andere nochtans,

dat defen Vader door ’t gemeen gerugt van het Opfchrift , SE мо SANCTU 5,

datdoor den tijd qualijk op SIMON MAGUs gepafi was , verleid is : hoedani—

gen Beeld van Hercules , die by de Sabinen ook SANCUS , en door verbuiging

SANCTUS genoemd is , eertijds op de geleide plaatfe des Tybers fchijnd ge.

,j Коста: fiaan te hebben; gelijk *j. Oudaan uit verfcheide Opfchriften van Penningen

Модем- en Steenen , waarfchijnelijk getoond heeft. Daar den íelven dan ook bewin ,

МИ OP h" dat defe Vergoding van Simon, noch onder Klaudius noch onder Nero

z4i.Blad. . .. .. . _

kan gefchied Zijn : dewijl het den Romeinen gewoonte niet en was, y.

mand onder de Goden te rekenen , terwijl hy leefde. Gelijk het ook leugen

agtig luid , dat Nero , die doe ter tijd , de Chriítenen , joden en Samaritanen ‚

harig was en vervolgde, lich van dufdanigen Bedricger fou laaten dollen

hebben. Want dat feker ligtvaardige Bootfcmaaker , eenjongeling van 16

jaaren, onder een Spel-vertooninge een proef dede om te Vliegen , en by

Neroòs Stoel neder bonsde; vindmen wel by Suetonius aangeteekend 5 maar

en kan om veelerhande ongelijkheid, geenfinds op de Hifiorie van Simon

Ma ùs betrokken worden; alhoewel’er Baronius iieh noch al meend me

de te behelpen. Maar aangaande Petrus, voorwaar daar zijn feer veele blij

anflms ken , die beletten te gelooven , dat hy ooit te Roomen geweefi is ‚veelmin

niet'waar- aldaar den Stoel van Opperfie Kerk-Opfiender bekleed heeft ,fchoon het

Íihlĳäg'g‘g, nochtans met veel fweetens foo hard gedreven word. Maar indien ’t ergens

вещей if- in de Schriften van het Nieuwe Teflament konde nagelaaten zijn, fulks met

de miní’te fchemeringe aan te wijfen; het behoorde immers in de Hande

lingen der Apoílelen , foo wel als Paulus Reife na Roomen gevonden te

worden. Daar-en-boven wy vinden wel dat Petrus in de Opper Kerk-ver.

ga
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gaderingc van Jerufalem is tegenwoordig geweelt , volgens Galaten 2. maar Blijken die

daar en word geen Hiltorie gevonden die verhaald, dat hy vanjerufalem Ë“ÏÌÌ‘““

wederom na Roomen gekeerd is. En Paulus van Corinthen aan die van Ёж;

Roomen fehrijvende , doet wel veele Heiligen groeten , maar en rept van Pe- "i" C" k2“

trus niet een woord. Gelijk hy ook op ’t einde van dien Brief, wenfeht , dat ЁЁЁ‘Щ

Godt haar verlterke na lijn Euangelium; ’t gene waarlijk aan Petrus nadeelig

kon gefchenen hebben , indien hy in Koomen het Hoofd der Kerke ware

geweefl‘ en lijn' dienl’t voorby-gegaan hadde. Gelijk ook Paulus felfs te Koo

men zijnde, Aëtor. 28: 17. nergens gewag maakt van Petrus: ja felfs uit

Roomen fchrijvende , en doet hy uit lijnen naam , de Groetenis aan de Ge

meenten niet. Ook klaagd hy , 2 Tim. 4.: 16. darle hem alle verlaten had

den in lijn eerlle Verantwoordinge. En wat íalmen van de eenl’cemmigheid der ‘

getuigen, fekers gelooven? Hieronymus en Lyra leggen , dat hy te jerufalem Еп fulk‘

Gekruill is. En Origenes fegd , dat hy den verflrooiden oden , aan welk ï;

hy Brieven gefchreven heeft, Gepredikt heeft. Clemens getuigd,dat Bar- дегтя]

nabas de Gemeente tot Koomen gelligt heeft. Gelijk’er daar-en- boven, flerilillìîlilï

fich ook fommige bemoeid hebben ‚ met deugdelijk uit-te-rekenen , dat im dÎî

Petrus noch eenige jaaren , naar de Dood van Nero geleefd heeft: niette- schrill“

genllaande niet en kan ontkend worden‚dat eenige van de Oude Kerk-Schrij

vers, in dit gevoelen geweeít zijn, dat Petrus te Koomen met het hoofd

nederwaards Gekruilt is. Maar alhoewel de Roomfehe Mogendheid alle Room".

foorten van Godsdienl’t heeft konnen dulden , en felfs de Egiptifche wan- hlîd 'Cmd

gedrogten met’er tijd plaats heeft ingeruimd; nochtans en kon’er het Chri- Eâ‘isrâïînä

fiendom geen vrye herberg vinden : want behalven dat defe Godsdienlt гейшам

vlak tegens de veelheid der Goden aangekant lag , en de Chriflenen uit der dîlvëiltvii’ìïi

Heidencn onkunde, voor een Volk met de joden aa‘ngefien wierden , wel- hik@ ‘

ke haar door Oproerigheid , en om datfe geen vreemd Jok op den Schou

der dulden wilden, te bijí’ter in den Romeinfehen haat waaren ; foo moe—

lle doch de waarheid des Euangeliums, fijn fiandfaamheid en vafiigheid,

door het Vuur der Vervolging erlangen: vervullende de Getuigen vanje

fus , de Overblijffelen fijner verdrukkinge. Waar tegen den Heere Chrillus

dan ook de Geloovige van die tijden , uit lijnen naame door den Apol’tel

Johannes gewapend heeft, leggende; En vree]! niet der dingen die gj’lĳ‘

den/i111“: т de Ватт! eenige ‘van u—lz‘eden z‘n de Gevangenzjfe werpen,

op dat gy ver/bgt word, en gyfult een Verdru/ekinge bebúen van Tien da

gen. Zyd getrouw tot de dood, en t/zfal u вещи de Kroone de: Eeuwige”

Le‘vens. Waar toe hy dan door lijn uit-rijdinge op het Roode Paard , eerl'te

lijk den Vrede van de Paleltijnfe Aarde fou wegnemen ‚ als een geregtige firaf

‘ derjoden: Gelijk hy voorfeid hadde, Matth. 10: 34., 35. Tot de voortgang

‚der Vervolgingc , hielp nu ook feer veel , dat lieh eenige uit het vermengde Усгтеп

Volk,by de Chriítenen vervoegden,die wel in’t verfland overtuigd waren van n

de dwaasheid der Afgodendienlt; maar onder-en-tiillehen nog niet afgewalfen ch‘ifl‘pcm

Waaren van de Heidenfche grouwelen , en het b woonen van de uitgietin

gen haarder overdadigheden. Waar uit dan heel ligt valfche Broeders , Ket- oorfaak'rot

ters , Oproermaakers , en Wolven, en kleine Vollen voortquaamen, die de “"olgmg'

Kudde geenfinds fpaarden, maar den Wijngaard Gods bedierven. Even gelijk

met lfrael, fieh een gemengd Volk uit Egipten begaf,dat haar in de \Voe1lijne

dikmaal dede firuikelen. Dus zijn dan in dele tijden geweelt eenen Menander, Vuilccn

Bafilides en voornamelijk Nicolaus, die voor vuile uitbroedfels van Simon гадай???

den Toovenaar gehouden worden: waar over infonderheid de Gemeente ‚‘„chcrÎ‘.

van Ephefen geprefen word; om datfe de Werken der Nicola'iten haatig 8“

waaren, Apoc. 2: 6. En in tegendeel die van Pergamus beftraft worden,

liiii 3 om

Apoc. 6: 4.
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om datfe defulke onder haar quaamen te dulden , vers 15. Van welken Ni

кеты: colaus ons grouwelijke dingen , die hy tegen het Heilig Leven der ware Chri—

fermo' fienen invoerde, verhaald worden 5 als namelijk het gemeen gebruik der

mu" ` Vrouwen; Hoererie , en het Eren van Afgoden-Ofi’er en diergelijke. Waar

uit veelc van fijne navolgers den Toom loo ruim namen , datfe veel ilim

Епьоеаа. тег dan de ontugtigfic Heidenen leefden. Welke dan ook niet traagwa_

nignadcc- ren , daar uit gelegentheid te nemen , om alfinds de fuivere Leere van Chriflus

ЁШЩЁ te Brand—merken; en alfulke verfoejelijke Zeden, de gemeene Chrii’cenheid

dom. aan te fmeeren. Soo dat het hen noodig wierd , haare Vergaderingen ter

íluik en in hoolen, en by nagte , en in woefle en onbewoonde plaatfen te

houden: ja fich ook te mets tegen een klein overval der Heidenen met Wa

penen aan te kanten. Waar uit dan de Vyanden des Geloofs uití’rrooiden,

dat de Chriítenen fich in het donker veriehuilden , om allerhande ontug

tigheden heimelijk te plegen: ja datfe felfs Roovers waaren geworden die

de Wegen onveil maakten. En gelijk felfs Nero al in fijnentijd op defen voet

in de afgelegen Landfchappen tegen de Chrifienheid dede waaken; alfoo

wierd’er eertijds te Maravefor een Dorp in Spangien , in feker Romeins Op

fchrift gelefen : Voor Nero de Keifer , Vermeerderaor _, Opper/ie Prie/ier ,‘ om

dat h)’ de Provincie таи Moorders , en degene die het тиф/дед]! ¿ej/legt een

_ _ nieuw overgeloof ingeboefemd hebben, gezuiverd heeft. Wat einde dean

ж?"- dere Apoí’telen en Euangelil’ren gehad hebben , daar van vindmen wel ee.

{‘quìdm nige aanteekeningen by de Kerkelijke Schrijvers, doch шеей met wat on

feker'heid gemengd 5 nadien twee of meer Autheuren , niet even ’t felve

Шиши. van een en den {elven Apoltels uit—einde verhaalen. Dus vindmen by So

En met“ crates , dat Mattheus in Ethiopien met den Swaarde gedood is5 en Nice

vande phorus , dat hy de Menfch-eters in de Stadt Myrmena Predikende, door

glïfgldcf: laß van haaren Prins, met lange Nagelen in de Aarde gefpijkerd is. Оп

дсшдг im trent welk voorval groote Wonderen fouden gefchied zijn , die ons alte fabel

gmkmd» agtig fchijnen om by te haalen. Andreas fegdmen dat te Patris in Achajen

Gekruill is 5 gelijk Cyprianus betuigd, dat de Mcnfchelijke Hií’rorie alfoo van

hem vermeld. Van den Apofieljohannes die Aétor. 4.. met Petrus gevangen

wierd gefet , vindmen verfcheiden dingen verhaald; Waar van wel het fe.

keríle fchijnd, dat hy in fijn Ouden dag, op ’.t Eiland Patmos door Do

mitianus gebannen zijnde , van fijn navolger Nerva, die al Domitiaans boos

gedoen , rragte te vernietigen , ontflagen en wederom na Ephefen gekeerd is.

En of wel neffens andere dingen van hem gefeid word, dat hy m een Vat

‚Идиш ziedende Oly geworpen, daar levendig weder uitgekomen is5 foohoud—

iscl‘iĳîëiĳk men nochtans naaíl: aan de waarheid 5 dat hy de eenigfle onder de Apofle

нес" Мп- len is die fijn Leven op het Bedde geeindigd heeft, ruim honderdjaren oud

zijnde. Philippus feggen fommige dat van de Ketterfche Ebioniten Gekruifi:

Barrholo— is; andere datfe hem Geileenigd hebben. Bartholomeus fchijnd tweemaal

aan het Kruis opgehangen te Zijn 5 om dat hy de eerflemaal door een lVon

ваша. der—daad daar van verloll: was. Andere willen dat hy uit VVraak-luft dei

Heidenfehe Priefiers , in Armenien Gekruift , en na de Perfiaanfche wijfe

levendig de Huid af-gefchild is: Hoedanig Riccius onder fijn af—beeldin

_ en vertoond. Thomas heeft in Indiën , onder de Bragmanen 5 en judas

Thaddeus of Lebbeus , die ookJudasJaCobi genoemd word , onder de Per

fianen , of als andere feggen ‚ in Egipren de Martel-kroon ontfangen. Van

den Euangelifi Lucas fegd Hieronymus, dat hy in Bythinien , tot fijn 84.

jaaren ongetrouwd geleefd heeft 5 en Dorotheus dat hy te Ephefen geílor.

ven en begraaven is 5 doch Nazianfcnus wil hem onder de Martelaars ge

feld hebben. En foo fegdmen dat Marcus al in het agtite jaar van Nero

bin
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binnen Alexandrien fijn Martel-lot ontfangen heeft. Onder de Drie volgende

Keifers , namelijk Galba , Otho en Vitellius , vindmen van wegens haare Ocàïbâr:

korte Regeer-tijd ‚ weinig aangaande de Chriflenheid aang’eteekend ; nadien шинки:

de Romeinen uit overgroote Heerfch-filgt, elkanderen in die tijd , met Moor- ggf“

den en Bloed-vergieten dapper in ’t hair zaten. Want Nero fig felven de Иго:

geveegd hebbende , is den eerílen na hem om fijne Gierigheid van fijn eigen

boldaten gedood : den tweeden doode fich felven uit haat van de Burgerlijke

Oorlogen; zijnde in de vierde Veldfiag overwonnen : En den laatilen verbran

de het Kapitool , en wierdjammerlijk vermoord , en van Vefpafianus Hop—

mannen, veragtelijk in den Tyber gefleept. Soo dat defe drie, hun Rijk in min

dan anderhalf jaar ge-eindigd hebben: gelijk de Heer Suicerus met andere Cga'r‘gâî‘

heeft aangeteekend, tot verklaaring van Apoc. 8: 8. Het derde Deel derZee ú Dec der

Bloed geworden. Want in twee jaaren na de dood van Nero , is Koomen en Ёж“:

gantfch 1talien,van meer rampen aangetroffen,als het te vooren onder de Ty- Rĳk in

rannie van defelve Nero, Klaudius en Tyberius geleden hadde. En belangen- в???“

с1е de Chriílenen, men vind waarlijk onder de tijden van Domitianus,veel van

haar te lefen 5 welken Keifer naar Vel‘pafianus en Titus , aan ’t Rooms Gebied APim- 8= 3‘

gekomen is. Want alhoewel Domitianus een Soon van den cerílen ,- en ecn

Broeder van den tweeden was; foo volgde hy nogtans veel eer de voetí’rappen ”шита

van den wreeden Nero , dan die van lijnen braaven Vader. Onder de Keifers

Vefpafianus en Titus, hadden de Chrií‘renen weinig te lijden ;alh0ewe1fy fich flappen van

wat hard tegens de Üproerigheid derjoden zetten. Want offy ook wel eeni‘ New'

gejoden die Chriílenen geworden waaren deden opfoeken, egter gefchiede Onde, ¿e

fulks alleen door naar-yver , ‘die gaande wierd uit het gerugt van een Vreede stiffß fo

Voìjfl _‚ welke uit het geílagte Davids voortkomende, in Eeuwigheid regeeren

{oude : door welke dan van wegen die belijdenis , eenige Chriílenen 'die joden ¿Tiflis had

geweeí’t waaren , ligtelijk omden hals quamen. Waar toe mede de’g’eduurige (Байта

Oproerigheid der joden , die van tijd tot tijd meer en meer was doorgebro- Ш: geen

ken , niet weinig toebragt; welke ons nu te befien {laat , eer de Tweede

vervolging onder Domitianus voorgevallen, hier mogen aanlaffen. âDeJoden meenfchan

die waarlijk onder Augufius in groote ruf’te gezeten , en volgens haare eigen äî'klc‘l’îdû

Wetten ;, geduurende ’t Gebied vari lijnen navolger Tiberius ‚’foodanig voor

fpoedig ‘hadden geleefd , dat’er behalven het byfonder Geregts'-ge`ding over

Jefus gehouden, weinig ongemaks onder hen opgerefen was , (alleen dat den

Stadthouder Pilatus , over het planten van Tiberius Beeld in den Tempel ‚

van Jerufalem , een Opíland en Bloed-bad aan geilelcl hadde 5) is het hun erprong

onder Caligula , die een Bloed-fchender van fijn Sufler ‚ en Moordenaar dsrllt‘ì‘od‘ë

van Heeren en Vrienden was , te gelijk met de Chriilenen , vry flegter gef ÜPÈOÃÍÃ"

gaan. Want wanneer defen Keifer wilde , dat dejoden hem voor een Godi "es" ¿C

{ouden aanbidden , en daar toe fijn Pronkbeeld met dit Opfch’rift’ in den Kommen'

Tempel wou ge—eerd hebben i jovI ILLUSTRI Novo CAJo ,‘ Taï Beren Caligula

шт den nieuwen ‚ den Heer!_1j/een jupiter .~ foo zijn deJOden hier tegens ÊZÂ‚Ê’?„

van opfet geworden , liever haare Koppen te waagen , als dusken Schendaad den Тет

in haar’Gods-huis te dulden : invoegen fy daar over een Bloedige Üpí’tand te;

Jerufalem en te Alexandrien ter baane bragten : ’t gene fy egter door eeni

ge befendinge, waar toe (ich ook de vermaarde Philo inliet, het {pul een wijle Waar tegen

tijd draalende hielden , en dus de verder onheilen tot aan des Keifers dood , docplgîiià

opgefchort kregen : Alhoewel fy onder-en-tuchhen niet {lil en hadden ge. zijn. `

{laan , om alfinds de Heidenfche Vervolging , foodanig tegens de Chriílenen

te helpen aanllooken , dat veele dit voor den oorfprong van de ecrite Vervol

ging hebben aangereekend. Dejoden eindelijk de faftvoerige Regeeringe van

den volgenden on-agtfaamen Keifer Claudius te baat krij gende, deed hen foo.

danig
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danig in trotsheid opfleigeren , datfe nu het RomeinfcheJok _, door allerhan

de Oproer en quaade nukken ,. tei-’tens meenden van den hals te fchudden. Те

meer hierin geůeven, wanneer dat Claudius foo goed was,dat hy alle de oude

voorregten die hun Auguílus vergund hadde _, haar onder geen llrenger ver

band vernieuwde, dan den Heidenfen Godsdienfl onbefcliirnpt te laten. Dog

joden доог де]одеп onder foo veel weelde , íich niet alte nauw binnen de palen van Een

eââäîäfid dragt konnende houden , (woelende voornamelijk tegens de prang der Ro

dius in ьаЗ: meinfe befettinge ,) zijn feet haalt over het minfte ongelijk hun van de Hei

агата: denen aangedaan, met allerhande Oproerigheid uitgeíloven 5 waar доог’егдап

«n .g Binnelandfe Krijg ontllond,ente mets niet weinigjoden om den hals,en eeni

ge Belhamels aan het Kruis geraakten 5 gelijkjofephus verfcheide Oproerige

voorvallen, onder den Romeinfchen Stadthouder Cumanus, die doemaals het

Стат" Gefag in Iudea voerde, verhaald. Еп alhoewel де Keifer Claudius geene Plak

ämfäl-„s katen tegens de Chriítenen maakte , foo was nochtans de traagheid van fijn

деог Щи verßand ‚ en gantfch on-agtfaame Regeering oorfaak , datfe door fijne Stadt

houders hier en daar, feer qualijk gehandeld wierden. Ook quam tedefer tijd

ядами- wederom eenen Herodes voor den dag5 namelijk Herodes Agrippa _, welke

door de gunít van Caligula als Koning over ’tjoodfe Volk gefleld was 5 daar

in hem Claudius van nieuws,de hand boven ’t hoofd hield'. \Vant dat hy defen

Keifer ook daar over aliinds heeft foeken te vleijen , blijkt onder andere ge

  

tuigenifTen , uit defen fraajen Penning , op welke benefi'ens fijn Tronie-Beeld

gelden word; впиши HPQAHZ фмокмтыов , Koning' Heïode: de

Vriend ruan Klaudz'm. Aan de ander zijde, имама KAiEAPi пихта

ET. г. Ter Eeren fvan Claudia: a'e Kezßr , т ’t derdejaar. En overmids dcfen

ВаагНе- Agrippa de Ioodfche Religie aanhing , fogt hy die niet alleen llerk voort te

годе: A- zetten5 maar hy íloeg ook de handen aan fommige uit de Gemeente, en

ЁЁЁСЗЗ; bragt alswe gefeid hebben, den Apoflel Jakobus door het Swaard om: en

íiende dat fulks den Joden behaaglijk was , nam hy ook voor , om het felve

mede aan Petrus te doen : hem gevangen nemende5 dog daar uit hy wonderlijk

verloß: wierd, volgens Aâtor. 1 2. Hoedanigen hooggaanden twill tufi'chenjo

den en Chriílenen , eindelijk noch oorfaak wierd , datfe beide onder Claudius,

om datfe by de Romeinen voor een Volk aangeíien waaren , uit Roomen ge

bannen wierden. Waarom Lucas in defe Hillorie ook maar alleen van dejo.

den gewag maakt, gelijk onfe Kant-teekenaars wel verklaaren over Aetor.
jmdm“, 1 8: 2. ziet mede hier toe, Suetonius , _en Orofius aan fijn Sevende Boek.v

End ‘1005 Gelijk lofephus en Tacitus ook van een Hongers-nood onder defen Keifer ge

denken , welke de Propheet Agabus voorfeid hadde te fullen inkomen , Aetor.

ведает. 1 1: vers 2 8. Soo dat hetjoodlche Land doe als niet Hagel geílagen is 5 waar

op onder ’t blaafen van de eerlle Bafuine geiien word ‚ Aрос. 8: 7. Zi'j'nde

_ de
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defen Hagel vermengd met Vuur en Bloed , dat uit de Inlandfehe Oproeren

voortquam 5 na dat het door eenen Judas Gallileus en andere aangeůeken

was , Actor. 5: 3 7. niet willende onder het Romeinfchejok buigen. Hoe~

danige onlullen verder onder de Keiler Nero, foo hoog liepen , dat de Stadt

houders Felix , Fel’tus ‚ Albinus en Florus _, defelve door geene dreigemen

ten noch wreede firafi‘en, konden in den Тоош houden: invoegen daar met al—

leene veeleJoden , om haare uitfporigc ondernemingen , als openbare Moor—

denaars en Landberoerders , aan een quaad end geraakten; maar ook nu , en

korts hier op Volgende , het Derde deel der Boomen verbrand , dat is derjo—

den \Veereldlijke Magt , шеей gevallen is. Want dat het Lichaam derjood

fche Republijk in drie foorten van Boomen beftaan heeft ‚ kanmen eenig

. finds afgefchaduwd fien , Malach. 2: I 2 . daar dien die Waakt _, de Ург

Рсеп en Overheden beteekenen 5 dien die Antwoord, de Propheten з en dien

die Spĳs—Ojfer brengd , de Prieflers en Leviten beduiden. Waarom dan de

Weereldlijke Hoogheid der joden з Het Derde deel der Boor/zen genoemd is.

Het gene dan ook gefehiede , wanneer Florus tot de voorgaande, veelejood

fche Edel—luiden dede Geefl‘elen en Kruifíigen 5 doodende op eenen dagîó _go

Vrouwen en Kinderen. En fchoon deJoden. fich door faamenfweeringen hier

tegens hebben aangekant; foo zij nfe doch 1n alle haare raadflagen te kort ge—

fchooten , en hebben ’t hoofd niet weinig gefiooten. Mutilius eenj’erfiandig

Krijgs-Overíte der Romeinen , dit Volk eindelijk een weinig aan t bedaaren

gebragt hebbende , leidenfe wel voor een wijl de proerige Wapenen , doch

geenfinds haar wrevelmoedige herten af: want dien die op het Roode Paard

zat , was nu , gelijkwe feiden , magt gegeven , om de Vredcvan de Aarde_,- dat

is van hetjoodfchc Land weg te nemen _, Apoc. 6: 4.. En het eene Volk moe

{te naar Jefus voorfegging , tegens het andere opflaan , Matth. 24: 7. Gelijk

den felven daar toe ook voorfeid hadde 5 dat hy niet gekomen was om Vrede

te brengen , maar het Swaard , Matth. 10: 34.. Want door het Geloove

moelle den Joodfchen Berg verzet worden , Mattheus 1 7: zo. op dat het

Euangelium fonder dekfel gefien wierd. Aldus hebben dan dejoden korts

op defe {Шее wederom een kans gewaagd 5 en op de Romeinen aanvallende ,

hebbenfe niemand dan Mutilius het leven gefpaard: hoedanigen Verraderffen

Zegepraal haar op den felven dag >met een verlies van twintiglduifend te Се

farea betaald gezet wierd. Hetjodendom van rafencle fpijthier over uit alle

banden los—gebroken ‚ viel nu door gantfch Syrien alle Romeinen , en' watmen
l ' meer onder de Heidenen telde ‚ op het lijf 5 en floegen Man en Vrouw , en al

wat menfch genoemd kon worden. Doch gelijkfe in defen uitval nu ook шеей

de Land-flreek Scytopolis onder haargeweld meenden te hebben; zijnfe al—

daar in feker Bofch , Dertig duifend van hun Volk afgeflagen : waar op de tell:

van de Romeinen,Welke hier en daar , in verfcheide bteden verfpreid waaren,

vervolgd en aangetaí’t wierden. Soo dat hetJoodfche Land een Vlees-bank

wierd 5 behalven dat’er noch ontelbare van het gemeene Volk wijds en zijds in с

Ioodfche

onluflen

nemen опа

der Nero

noch toe.

Ioodfche

Republijk

in drie

{oorten van

Boomen

ondcrfëhei

den , waar

van een

derde vcr

brande ,

Apo; 8: 8.:

Zach— п:

versm, in

Het }oodfe’

gcmeene

Volk ,by

['35 УС!—

gevangenfchap, en verre van haare Stammen en Vrienden benen gevoerd geleken.

wierden : want alle het Groene Gras 5 namelijk het gemeene volk , dat ten

minf’ten de fchijn daar van had, is verbrand‚Apoc. 8: 7. En alhoewel het Land

vol Joden gepropt was ‚ en fy met groote Troepen nu en dan tegens de Ro.

meinen aanquamen 5 foo hebbenfe doch шеей: tekort gebold 5 om datfe fonder

Hoofden en goede Ordentelij kheid, gewoon waaren uit te vallen: ook waren—

fe daar-en-boven meefl: altijd on-eens onder malkanderen. Sy hadden voor

het Regt-huis van Pilatus geroepen 5 Sijn Bloed zy op Ons en op Onfe Km

deren 5 en dit fagenfe nu dagelijks met groote Prort-vlaagen , als een voor

fpel van haare geheelen Ondergang , op hricnlîíkoppen regenen: want de Wet

had—

мы; оп

fehul dig

Bloed wan

neer op den

Joden Kop '

gekomen.
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hadfe Vervloekt die onfchuldig Bloed vergoten , Deut. 27: 25. Dit was

hun voorfeid 5 en Jefus hadde haare Vrouwfchap daar van noch gewaar-ì

fchouwd , draagende fijn Straf-Kruis na Golgotha. Dus moeite het dan a1

foo gefchieden en fijn gang gaan : want Godt was met den Vrede van lfrael

geweken5 om datfe den Heere der Heerlijkheid Gekruift en den Rotzfteen

hates Heils verlaten hadden : En daartoe was den Ruiter op ’t Roode Paard,

een Groot Steward gegeven , Apoc. 6: 4.. Welk Swaard , ofRomeinfe Heir.

Bijl , voornamelijk tegens dit Volk gewocd heeft onder Titus Vefpafianus.

Want dat de Krijgs-Overften in d’aangetoge plaatfe , niet oneigen ó'waarden

genoemd worden , fulks fietmen uit Levit. 26: 33. en Pfalm 1 7: 13. все. En

hoe veel menfchen-vleefch dit Swaard verflonden heeft, fal ons haalt afgewo

Т mmh: gen worden. Thans dede Varius de Romein, die onder ’t afwefen van Agrip.

„ъЁгьад ра ’t beftuur in Judea had, t’Seventig welgeboorne,uit.het pirikderjood.

0,“d¢‘V“ fche Manfchap ombrengen 5 en te Afealon , te Ptolomais , en in het groote

nu" Tyrus _, moefient’er duifenden met den hals boeten. De Griekfejoden, die

fich ontelbaar binnen Alexandrien bevonden5 haar ook nietllanger konnende

ftil houden , wierden van de Romeinen overvallen en haare Huifen in de alle

geleid5 foo dat’er Vijftig duifend fneuvelden : de reft voor genade hielden,

En onder den hals onder Ballingfchap daar door te haalen. Cefìius in Syrien zijn

Cfßiusölc- de, viel op de Stadt Zabulon 5 en die in de affe gedompeld hebbende,trok

hy na Joppe , daar by-na Honderd dui'fendjoden omquamen ‚ en ’t Land

rondfom plat geloopen wierd. Caefennius onder dies van Ceftius na Ga.

lilea gefonden , floeg in ’t Gebergte noch ontrent twee duifend Vlugtelin

gen. De Burgers van Damafcus , dejodcn nu ook allang moedegeworden,

hebben’er Tien duifend in haare Synagogen dood gefineten. Еп nochtans

was dit allesr niet genoeg om haaren luft tot Oproer , in den Toom te hou

den 5 maar wierden 'over de minfte buiten-kans op de Romeinen behaald,

t’elkcns van opfet , om in den Oorlog voort te vaaren. Hier toe hielp veel

datfe uit een flinkfe verklaaringe van de voorfegging des Meflias, in haareI

yoodfchc gedagten verleid-zijnde , voor-gaven; Dat het nu de tijd was in welke de

Egäïï Heerfchappie der Joden bloejen, en alle vreemd _lok moefl: van den hals

gefchud worden. ’t Geen de Keifer Nero vernemende, fijn Veld-Overften

Vefpafianus en fijn Soon Titus, met een groot Heir-Leger na Syrien ente

gens de loden fond: daar fy weinig op-paffende , d’aangebode voorwaar

den in de wind floegen , en veele Steden afgenomen , en meenigte als Kar.

ten en Honden dood geflagen wierden. Onder defe beftooking nam VefïI

10mm pafianus , ook niet fonder een hard tegenweer , de Stadt Iotapata in; daar et

vaiiVçfpa« telijke duifend dooden onder de Joden geteld, en ruim twaalfhonderd in

glïscïgc' Gevangenfchap gefleept wierden: waar onder ook de vermaarde Hiftorie

Ы ь“ Schrijver Jofephus was 5 _welken tot Vefpafianus gebragt zijnde , hem voor.

gmiipgcn. fei , dat hy en fijn Soon Titus , noch Keifers van Rodmen en Heerfchappie.

hebbers van de Weereld fouden worden. Als dan Vefpafianus het gantfche

Jodendom voor een wederfpannig Volk hield, nam hy voor haar geheel uit te

Tiber,” roejen: en daar op Tiberias en andere vermaarde Steden bemagtigd heb

_m ’rims bende , zijnder veele Joden gefneuveld en gevangen 5 en niet weinige voor

'"gmmm Slaaven onder de Uithemers verkogt : Onder welke hy ook Ses duifend uit.

gelefe Iongelingen voor Leger-graavers aan den Keifer Nero fond. Hoe

сдшш, danigen Dienftbaatheid die van Gamala , door een hartnekkig vegten fog

”Ё" ten te ontduiken; en deswegen de overwinninge aan Vefpafianus duur ge
gcßiîfëm noeg betaald zetten: de refì; die overbleef, ontfag lich niet door ’t affiorten

van een hoogte, liever in de dood te vallen , dan hun aan den vyand over te ge

ven. Nu waaren dan de Romeinen van Galilea meefier geworden , van

waar
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waar Gods Oordeel tegens de]oden‚eerll begonnen is,gelijk haar het ligt ook

aldaar eerllelijk was opgegaan. Alleen had lich de Stadt Gifcala noch in [lilte

gehouden ; als wanneerle door eenenjohannes , de Soon van een Levijt , ten

laatllen ook tegens de Romeinen gaande wierd: foo datfe Titus met een

Beleg op ’t lijf quam. Doch defen Belhamel , (lillland op den mall-volgen.
den Sabbath verloekende , ontfnapte hy het heimelijkby nagte , met rl wee

duifend van fijne fpitfen. De Belegerde van hun Kopíluk verlaaten , gaven de

Stadt onder hand—geding van genade over; doch de gevlugte betrapt, zijn

jammerlijk geflagen : alleen was het de loofe Johannes ter naauwer nood

binnen Jerulalem ontkomen: welke Stadt hy onder bewimpeling van heil

faame raadgeving , in rep en in roere zette; willende dat lei'ufalein , die de

oude Kerk-bewaardller des Vaderlij ken Godsdienl’t was,tegens de Romeinfe

Heirkragt , in {laat van tegenweer gebragt wierd. Dus fprak dien Tuk om

het gemeen aan fijn fnoer te krijgen , terwijl de Üverprieíters en Oudl’ten des

volks , daar over niet weinig fwaarhoofdig waren; zijnde alreede bekend , hoe

fich allengskens eenige Zeloten ‚ of Yveraars fool‘e fich noemden ‚de hand

in Kerkelijke en Burgerlijke dingen hadden beginnen te Reken. En ver—

mids ]ohannes geveinsdelijk aan de zijde van den Hoogenprief’ter Ananus

fcheen te hellen. openbaarde hy onder dies, alles wat‘er tegens de Zeloten

ondernomen wierd; foo dat het enkel vergeeffen arbeid was, dat Ananus

fich tegen dien Muitmaaker aankante. Dus ílrooide hy dan onder ’t Volk

uit , dat Ananus de Stadt aan de Romeinen wilde overgeven; die daar

op met de Idumeers, (een Volk dat van Kinds-been tot Oproer en Oor—

log genegen was) aanfpanden , en ontrent met Twintig duifendnajerufa

lem fpatten , om haar de behulpige hand te bieden. En fchoon Ananus

haar door ’t fluiten van de Poorten , deintogt betwil’te , foo hield haar fulks

niet te rug: want de Poorten met geweld opbonfende , vielenfe te gelijk in

de Stadt en op de Burgerfchap aan 3 daarfe ontrent Agt duifend van neer

maakten д onder welke felfs ook de braave Ananus , en een fijner belle me

degenooten , 0m den hals quaamen. Hier by en bleef het niet: want de

Idumeers met de Zeloten aangefpannen , grepen vecle welgeboorne Man

nen by de kop , fmeten fommige in de Gevangenis 5 ja Geefi‘elden en vermoor

den’er ook eenige geheel wreed-aardig. En Íiende ten laatllen dit werk

te hard gedreven, fiaakenfe de walg aan dusken langduurigen uitbundig

heid. En meenende door ’t verlaaten der Zeloten , ’t boos-aardig voornemen

Loosheid

van eenen

Johannes

een Oproe

rigen Jood. i

Bcroerd Ie

rulalem .
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van dit

Volk.

een beentje te zetten 5 hebbenfe de vlam des Oproers , door een Godverge.- .

te befpotting van des Heeren Woord en Wet, maar des te heviger doen uit‘

barí’ten: Soo dat de gantfche Stadt in verwerringe, en de itraaten als een Slagt

huis, met Bloed geverfd, en met doode Lijken bezaaidlagen. johannes

dit onweer hoog genoeg tot fijn oogmerk opgel’tegen, fcheide fich van de

Zeloten af; en poogde door allerlei lift en bedrog ’t Gebied der Stadt al

leen in handen te krijgen. Eemíge Moordenaars fich ondertufl'chcn na Еп

gaddi begevende, dreven’er ’t Man‘volk uit, en floegen de overgeblevene

Vrouwen en Kinderen dood , tot Seven honderd in getal. Doch Gadaraom

fulken fchelmfen overval te ontduiken , gaffich onder de befeherming der

Romeinen _‚ daar Vefpafianus ook felfs binnen quam. ’t Gene de boole j0ò

den foodanig fpeet, datfe fommige uit die Geding-maakers met lilligheid

den hals braaken. Doch daar over van Vijf honderd Romeinen onder den

Hopman Placidus , aan dejordane agterhaald , hebben ’t met verlies van Der—

tien honderd Spits- Broeders moeten boeten: onder welke Veele‚ die lich

door ’t Water meenden te bergen, in de Rieviere verfoopen. Vefpafianus

door dcfe Krijgs-gelukken aangemoedigd ‚ wierd van opfet om nu ookje‘
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Verpafianus rufalem aan te tafien. En daar op den Overflen Annius na Gerafa {enden

hekgeld de, bemagtigde hy die Stadt, en floeg’er ontrent Duifend van haar jonge

Manfchap af,‘ en nam de voornaamí’te Huisgefinnen gevangen, de tell ten

plonderinge. ’t Romeinfche Leger onder dies Jerufalem nader komende,

« roofde alles weg , en gaf ’t overfchot aan het vuur. Soo dat het gewiflelijk dc

Moeder-Jhdt fou gegolden hebben , ten waare Vefpafianus op de maare van

En breek: N eroôs dood _, van opfet veranderd , en het Leger van dien Bodem op doen

°P‘ breken had. En alhoewel nu den Oorlog onder de kortwijlige Regeering van

Galba , Otho en Vitellius , wel niet hard aanging , en de joden tamelijk

geruil waaren , terwijl het Roomfche Rijk om de Heerfchappie , felfs in

een Bloed-bad {’cond i nochtans en lieten de eigen rampen van dat Volk

niet na, dagelijks aan te groejen. Onder welke dan uit het overfchotder

Simon Joodfche Roof-vogels, eenen Simon, een koen en [lout menfch ,fich geen

или?“ kleene Roervink betoonde te zijn: want defe met eenige Schelmen nieu

tweede Wen aanhang gemaakt hebbende, raapte alles weg wat de Romeinen ronds—

om jerufalem overig gelaaten hadden. En van daar tot in Idumeen door

Oproçrcn dringende, Ptelde hy ’t daar ook ibo ondraaglijk aan , dat veelede vlugt na

°P- jerut‘alem naamen; die haaítelijk nagefiapt en genoegfaam in de Stadt be

legerd wierden : alles dood ílaande wat fich op de Landhoeven meende te ver

bergen. Jerufalem thans door defen Simon van buiten benaauwd , en van bin

nen door de Zeloten опций _, zat niet weinig benepen: te meer nochverle—

gen, om dat de Goddeloofe Johannes, die het gefag in handen had, ge—

зхсдгсюе- veinsdelijk yder toeliet wat fijn baldaad wilde. Soo dat nu roof, Vrouwe

fchenderie en Moord , maar Tijd-verdrijfen Kinderfpel geagt wierd. Man‘

nen in Vrouwe kleedingen uit—gedol’r, liepen met bedekte Swaarden en

Moord—priemen elkanderen onvoorfiens op ’t Lijf, foo dat’er niemand fijn le—

ven meer feker, nog nergens verberging te vinden was. En fchoon’er fommige

de Stadt ontfnapren , vieleníè doch in handen van Simon ‚ en moeí‘ten het met

визитке den hals boeten. De Idumeen ten laatfien het toomloos befluur vanjohan.

„gtîfircm nes wars geworden, vielen nu felfs de Zeloten op ’t Lijfд en veele daar

ЫцпспХе- van dood fiaande , vervolgdenfe de Vlugtelingen tot in den Tempel, daar

шЫеш. fer veele neermaakten , en den verí’teken fchat van johannes tot beuit maak.

затем: ten. Hier op riepen de Zeloten Simon in; en hem te gelijk’t Gebied del.'

Icruíàlcm Stadt opdraagende, wildenfe dat hy de Idumeen daar uitboende. Doch

ЁЁЁЁЬ- Simon te loos , kante fich tegens beiden aan , en koos de zijde van het ge

heer inge- meene Volk. Hy dan veele waaghalfen uit die by een gerukt hebbende , viel

'°'Р°"' te gelijk de Zeloten en den Tempel aan. Waar uit wederom een ander on

weer opfiak: want eenen Eleazar van Heersozugt rafende geworden , maakte

uit het puik der Zeloten een nieuwen aanhang, en de zijde vanjohannes

de fchop gevende, nam hy een voornaam deel des Tempels in’, onder wel

ke bemagtiging niet weinig, omde Alleen-heerfching gevogten wierd. Soo

детям dat den Tempel ettelijke dagen een Strijd—perk , en de opene Galderien

¿ETm“ en Kamer—vertrekken een Slagt-huis vol Bloed en doode Lichaamen ge

leek. ]a wanneer de Priefiers {legts ter fluik d’OiTerdienfien meenden waar te

nemen , zijnfe (elfs aan den Altaar met de Levitifche Slagt—mefl‘en vermoord ,

en de Heilige plaatfe met hun warm Bloed begooten. Soo dat het’er thans

_ bijfier uitfag _, en teifens met ditVolk na den Ondergang haafie ; die dan ook

ткет niet lang vertoefde. Want als Vitellius vermoord, en Vefpafianus in fijn

“фалды“ plaatie Keifer geworden was , heeft hy niet fonder kundfchap van derJoden

Ген? Tııus on—eenigheid , fijn Soon met een magtig Leger na Jerufalem gefonden: en die

Ramfmû.' Stadt (elfs onder een berenning van Ses honderd Ruiter-knegten , meenen.

de tot beding van Vrede te praamen, is hy van de loden foo vinnig aan.

ge.
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evallen , dat hy ter naauwer nood haare handen ontquam. Jerufalem hier „imma

op voorfeker Belegerd , fmakten de onrullige van binnen haare Koppen te roden afg:

gelijk met haare magt te faamen, en bragten den Belegeraars dagelijks geen mgm“

kleene fchaade toe: Doch het geen tot der Joden eigen verderf feer haallt

in alderhande Tweedragt uitbarlle. De Prielter Eleazar, die de zijde van ¿ibi?

Johannes gekofen had , wilde de Poorten open-gezet , en het buite-volk toe- de тещ:

gang tot den Godsdienfl: gegeven hebben : en in ltilheid op lijn luimen liggen- Elem"

de, beltelde hy op den Feelt-dag eenige Booswigten, die met bedekte Wape

nen onder fchijn van Godvrugtigheid , tot den 'Tempel quamen , en onvoor

fiens alles dood floegen watfe konden; en met delelve drift op de nood

hulpen van Simon aanvielen. ’t Romeinfche Leger onder delen meer de

Stadt genaderd _, deden dejoden een befending aan Titus, als of het hen waar

lijk om den Vrede te doen waare 5 en gaven fulks ook door Teekenen van de

Muuren te kennen. Doch Titus op lijn hoede zijnde, deed het genaderd

Volk op haar Polt blijven; en vernemende dat derjoden voorwending on

gerijmd was, heeft hy de afgefondene te rug laaten gaan ; als wanneer ook

de joden ор fommige genaderde Troepjes vyandelijk uitvielen. Waarop

Titusy de Stadt heel naauw deed befluiten, en de Partyfchappen van bin

nen de hoofdenweder faamen llaaken 5 еп elkander fwoeren , Stadt en Tern

pel ten uiterllen te verdedigen. Thans begon Titus de Noord-zijde der Едина“

Srads-muuren met Storm-rammen te beuken , die hy in ’t kort ter neder джаз; '

bonsde, en meeller van dat gedeelte wierd. En daar ор het Zuider- ge- Stadtm

welt aanraltende, daar den Tempel lag, had hy in der yl fulks ook be

magtigd , ren waare hy liever denjoden , het aantrelfen van het uiterlle ge

vaar had willen afraaden. Want gelijk hy onder lijn Gevangene de vermaar- En 1m

de jofephus hadde, gaf hy defen lall rondfom de Muur-en te gaan en den
Joden te gelijk tot Vrede en Overgaaf aan te maanen: ’t geen defen Ge- Р " en"

Zant heel vrugteloos uitvoerde: alleen begaven lich eenige rij ke Fokkers, die

een weinig Goud by kleine llukj es ingefwolgen hadden , heimelijk de Stadt`

uit, en in handen van den Vyand, die door het by-lich hebbende Goud

te onvoorligtig beklapt , hun gewilTe dood waaren te gemoet gellapt. Door

verloop des tijds , geraakte nu niet alleen de Leeftogt onder den Belegerden "Ещё?

fchaars en duur, maar daar quam ook gebrek,en eindeli k Hongers- nood,doe „en kmq.

de Voorraads-huifen ledig geput , en de Soldaten die de Stadt verdedigden , km»

alle geflote Huilen begondenop te breeken , omfe te doorfnuffelen , en weg te

nemen watfe vonden 5 ja de Huis-vaders en Moeder~vrouwen pijnigden alles

voor den-dag te brengen , watfe meenden ergens verllekcn te zijn : en dit van

dag tot dag hooger loopende , barllte ten laatlten tot veeljammers uit. Die nog En Гтаг

fris en gefond lchenen , hieldmen verdagt van vol-op te hebben 5 en die’er ââvâlâfjä

fwak en uitgehongerd uit-zagen, fmeetmen dood, onder voorgeven datfe

het doch niet lange maaken louden. Dus fogtmen overal op wat Erelijlc

was; en het gene nooit voor fpijfe gediend had, wierd malkanderen voor

lekkernien , als uit de keel gerukt. De Rijklle felfs , die noch een handje vol

Graan elders verlleken hadden, moellen ’t onbereid inflingeren i en men dek

tender geen Tafel meer, noch ging op Purpere Bank-peuluwen , als voor- he-`

цеп, tot de Maaltijd aanliggen. Vrouwen en Kinderen in dusken fobere (chafa

‘tijd te mets betrapt , wierden vermoord 3 en de Suigelingen van des Moeders

uitgemergelde borlten afgerukt, en tegens de Wanden aangekletll. Invoe

gen de Dochterenjerufalerns nu waarlijk die daagen voor oogen faagefl s Waal'

van _jefus gebukt onder het Kruis-hout na Golgotha gaande , vermaand had

de , datmen feggen foude 5 Zalig zyn de Onvrugtbaare, en de Bui/zen die Luana’.

niet Gebaard en hebben, де. Gelijkfoodanigen 'Irenrigheid der_loodfche

K k k k k 3 Vrouw
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De ¿M_ Vrouwfchap , ook na de overwinninge van Judea , felfs op de Romeinfe Pen

vige юс- ningen gedagt fchijnd, wanneermen op eenen van Titus een bedrukte vrouwe

1:33:31}: onder een Palmboom nedergezeten , de hand onder ’t hoofd fiet houden 5

кожице treurende over haare uiterfle verwoeítinge 5 om dat, gelijk het Opfchrift,

lv’îä'gääâî‘ JUDÄ-IA CAFTA , fegd dat Э‘иа'еа ingenomen is. Niet anders als of daarin

een nabeeld vanjeremias Klaaglied geilen wierd5 daar in hy van Jerufalem ,

die als een Voríl‘inne onder de Landfchappen was, fegd 5 Dat/èWeend dat

Ьат'е Traanen over de Kinnebakkenjoopm. Daar wy niet onvoegfaam noch

eenen anderen Penning van Vefpafianus mogen toevoegen 5 daar op door een

Vrouwe , Praande onder een‘Palmboom met de Armen kruiiÎelings over mal.

kander geflagen , den verlaaten {laat van het Overwonnenjudea aangewefen

word. Maar gelijk de nood nu alles binnen Jerufalem deed in-flingeren ‚

weerga- wat flegts Etelijk fcheen; alfoo quam’er veel aan een ontijdig einde. Paar‘

1°°l°H°“— de-vleeíCh , Beeí’te en Menl‘che-drek wierd niet meer verfchoond 5 en men at,

Leder, Schoenzoolen en de bekleedfels derSchilden ‚voor een grage fpijs.

km. Ja wat falmen feggen, en hoe ií’t geloofiijk? een Joodfche Moeder heeft

haar eigen Soontje geflagt , gekookt en felfs gegeten: en het fou nimmer

aan de vertelling rugtbaar geworden zijn, foo niet de joodfche Soldaten

felfs, in des vrouwen Huis gevallen, de Gordijn van dat Schouwfpelop..

gefchooven hadden. Die dan ook, hoe feer door den honger verwoed , uit

enkel fchrik het Huis verlieten , en de maar foo breed door de Stadt zaai

den, datfe ook tot in ’t Romeinfche Leger uitbotte. Maar alhoewel defe

toefiand, veele noodfaakte , behendig de Stadt te verlaaten , en met heele

¿ggg? troepen overliepen; foo wierdenfe doch van de Romeinen ilreng gehavend,

pers van en te mets Vier of Vijf-honderd uit hen , aan ’t Kruis geklampt, ofaan de

Еще“ hand-leden verminkt en wederom Stèwaards ingefonden 5 op dat niiflchien

' de Belegerde tot agterdogt quaamen. Doch de] oden alle defe rampen hard.

nekkig verduurende , omtuinde Titus de Stadt met een Muur-walfoo'digt ,

dat’er Kat noch Hond uit noch in kon. Van binnen lagen thans de Straat.

ten en Huifen vol dooden getaít, die eindelijk noch toenemende , foo on

draaglijken Ptank in de Logt maakten, datfe geperf’t wierden eenige in Put

Ierufalcm- ten te ílulpen, de гей over de Stads-muuren uit-te-werpen. Sy hier over

“was” andermaal door de aanfpraak van Jofephus tot onderdanigheid vermaand,

задаем: bleven even koen 5 en wilden felfs dien uitgefondenen den hals breken. Ja

тат“ Simon deed fijn afgeleefde Ouders in de Gevangenis zetten , als off door

de Belegering , niet genoegfaam met haar allen in de Valle waaren. Ook be

tigte hy de Hooge-priefier Matthias van verraad , en deed hem met drie

Soonen omkomen, als wanneer het ook Vijftig aanfienelijkeMannen niet

een hair beter ging. Maar als eenen Judas deíe roekeloosheid poogde te

wraaken , ondernam hy met eenige aanhang , de Stadt over te geven 5doch

te vroeg verklikt , is hy uit lait van‘ Simon gedood en over de Muur ge

worpen. Onder—en—tuflchen wasjohannes in den Tempel gevallen , dat hy

Iohanncs veel Goud en Silver ligte , op dat het niet in handen van de Romeinen quam ,

ШЕЕ: welke nu vait de Burgt Antonia bemagtigden , welke na-by den Tempel lag;

denTcm- tot welk de uitgedreven Joden fchuil gingen 5 ‘en van daar den aanval der

PCL Romeinen , met geen kleine dapperheid :1f-keerden. Titus bedugt , dat de

Godsdienítige agting voor den Tempel , denjoden míílchien kloekmoedig

maakte , dagt haar tot behoud van dat gevaarte, daar uit te troonen, en aan een

anderen Oort , een kans met haar te waagen 5 doch te vergeefs van hem

voorgewend: want Simon boefemde het volk in , dat defe voorflag flegts

een blijk van der Romeinen blood-aardigheid was; en datmen derhalven

het [tuk foo niet en moeí’t gewonnen geven. Dus ging den l’trijd met fchie—
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ten en Vuur-werpen foo dapper voort, dat de Romeinen den Brand in de Brandi“

buiten-Galderien des Tempels kregen : ’t geen wel met yver gelefl , doch van dc!" ТСШ‘

den Vyand door een on-ophoudelij k Ilormen foo digt agrervold wierd,dat ten Pe i

laatften den Brand,de Voorpoorte des Tempels aantalle,en denjoden een be.

naauwde uitkomíl gedreigd wierd. Ook Rond nu de eene buiten-Galderie

foodanig in de vlam, datfe niets daar aan en feheen te fullen overlaten: fulks dat

Titus met de rampzalige ondergang van dusken overfchoonen Bouwpraal

begaan , maar al te Граде yverde om den Brand te fmooren , en te behouden

warmen {legts behouden kon : want een Romeinfe waaghals tot binnen in het

Heiligdom geraakt , had door een Werp-toons het Huis foodanig van boven

aangelleken, dat alle pooging des Veldheers, te midden in defe onlleltenis, en

dreunend geroep en Moordgefchreeuw , gantfch vrugteloos afliep. Aldus

moeite dan derjoden vermaarden Tempel, niet fonder de Goddelijke nood

fchikking in de alle nederplolfen; op den tienden dag der Maand, dienaar пашет;

Auguilus genoemd is,op welken dag [у 600jaaren te vooren,van de Chaldeen РЖЕ? ‘°

ontmaakfeld was. Nu wierden dejoden , die Iieh aan alle wij ken des Tem- g '

pels onthouden hadden , ‘jammerlijk verílrooid en dood gellaagen ,dereÍte Мест!“

verbranden , of wierden onder de puin en door-gebrande Soldcrwelffels , le

vendig begraaven. ja eenige Prieüers waaren hartnekkig in het vuur ge

fprongen , om niet in handen der Romeinen te vallen. Gelijk mede Ses dui..

Íend joden , die hun verberging onder de langlt-overgebleven Galderien ge

{ogt hadden , door het vuur omquamen. In al dit noodweer, hadden lich

fommige Priellers dapper gequeten , terwijl eenige Haauwhertige, fich als

Honden lieten dood Ilaan. De kloekite hadden (ich met Stok en [leen , en

Schop en Krauwel , en watfe by der hand vonden, te weere geileld; foo

dat de Braad-fpeten nu haare Spiefïen , en de Offer-mefi'en hun tot Moord- serdßim

priemen en Daggen hadden verftrekt. Vijf Prieflerlijke joden, lich op gimgfi“

een Muur-wrak lange tijd verborgen gehouden hebbende , quamen uit vreefe ¿if Гет—

van een gewiífe dood, eindelijk voor den dag,en meenden dooreen geveinsde

Voet-val ,het leven by den Veldheer af te fmeeken 5 doch Titus geen Оо

ren hebbende, antwoorde; Nadien ¿y uwen Tempel enБитгостивший},

им, М niet nut dat gy langer leeft: en gafte gelijk daar op lall , dat

menfe voort van-kant hielp. De Kopílukken johannes en Simon, nu den

gewiflen ondergang der Stadt vooroogen fiende ,leiden toe om met Titus in

gefprek te komen, gelijk gefchiede: die hen hare hardnekkigheid genoeg-faam Titus i“

in ’t aangeligte gewreven hebbende, egter noch íîjn vriendfchap aanbood; ÍÍSÈÍÍILM

doch van defe Stout-aarden met verfoek van uit-te-trekken , van de hand "110m

gewefen wierd; ’t welk hun den Veldheer afiloeg; en het regt des Oor ”с"

logs opvolgende , gafhy de Stadt aan’t Vuur en ter Plonderinge over. Simon ,

. met fijn Makker , begaven [ich na ’t Koninglijk Paleis, daarfe noch een ller.

ke befetting tot bewaaring van veele fchattcn , uit de Bur erfchap gelaten

hadden. En daar een Наше kans met de Romeinen, en âe joden onder ,-„Iälìgffïê

malkanderen over dien B_eui't gewaagd hebbende, zijnder Agtduifend gefneu- досада!

veld , de гей verbergde lich ondertd'e heel en halfgeíloopte Huilen en Kelder- Pm’

Wulffels: hoedamg lich ook Johannes met een klein gefelfchap elders op.

hield : en {ich niet langer konnende verßeken,bcquam h'y eindelijk onder veel Simon си

demoed , een Eeuwige Gevangenfchap. Simon ook gegrepen, wierd [treng

bewaard , en korts daar na onder Titus Zegepraal, geboeid na Roomen ge harfnloom

voerd; daar hy lijn Sehelrnñukken door den Worg-itrop boete. En dit

was alfoo het uit  einde >van die Belhamels , en de overdroevige ondergang

van de beroemde Stadt Jerufalem en Joodfchen Tempel, die te defer daa-I .

gen , te gelijk met haare Republijk , onder ’t blaafen der Тweede Bafuine ,

l Á/.r
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вы: до: s, Vfl: een Berg Brandende 'van Vuur in de Zee geworpen wierd, Apoc. 8: 8.

Dama.;- Van welkers feer droevige ondergang Jefus voorfeid hadde 5 Dat er van ’t

Amann' begin der Weereld tot aan haar einde,geene foo onverdraaglrjke fmerten fou

den zijn. Waarom men het ook niet geheel ongelooflijk en moet houden,

wanneer ons de Elenden defer Belegering, vanjofephus en Egiíîppus foo

breed uitgemeten worden; dewijl alle foodanigc rampen haare grond-veil'.

D¢h°°g genoegfaam in die voorfegging van de Saligmaaker vinden: liet Mattheus

Íâníïdn 24.: 21. Арос. 8: 8- все. Want indien men daartoe eens al derjoden neer

l Шт lagen, uit de gemelde Schrijvers fou willen optellen 5 voorwaar men fou bevin

g den , dat de_loodfche Republijk , het hoofd geheel 1n I_nenfchen-Bloed heeft

v0°rf`¢id onder-gehaald en daar in verzopen is: nadiender weinlg mm dan Twaalf

honderd duifend Inwoonderen des Lands gefneuveld , en ontrent Negen

ent’feventig duifend gevangen, verkogt _en in Zegepraal weggevoerd zljn.

Van welk’er noch meenigte in de Romelnfche Vegt-perken , het leven ver.

agtelijk tegens de Beeltcn gelaten hebben. Soo dat dit volk niet alleenm

de woeíte Zee van het Romeinfche Heidcndom, verlh'ooit en onderwor

pen is geworden ; maar welke Zee ook veele fwaare Baaren van doodlijk

Schuim , en Modder en Slijk onder veele fmaadheden tegens haar opge.

~worpen heeft. Еп fchoonfe defe woede door den tljd ontkomen zljn5foo

boetenfe doch onder de derving van den Mofaifchen Godsdienit , het re.

ítant van die Verbanninge , tot op heden defen_dag:gelijk Prudentius van

haar gefeid heeft;

НОС 5:3, 4.

äfïsì't — De Э'оод als Ballingfwerfd, door Landen en door Steden,

елкар. ‚2. Naar dat by eenmaal or verbannen „еще; Land,

ЁЁ‘ Totßraúz'e 'van 'de твид, dien by ont-aard 'van _Zeden

Anim: LÄan _?efn: heeft gepleegd; en boer met fmaad en _fo/:'and.4

. 1.

1235115.
luc. 11:14. l 

TWEEDE HooETsTUK.

Кокт INHOUD DEsEs HooFTsTU'Ks.

Omitianus ‘vervolgd de Chriftenen 5 en drukt de loden hard met

schattingen 5 die rvan erva worden afgefo/oaft. De Verdrukking

van Tien Daagen , of Tien Vervolgingen onder rUerfobez'de Roomfe

Keifers , (en bjjònder die 'van Diocletianus) in haare Tydreeksbefchre'ven.

XII. Artikelen des Geloofs , wanneer en waar toe opge/feld. joodfche aanwas

onder Hadrianus , hoedanzg met degeheele Verwoeíhng rvan Iudea , door dien

Keifer ingetoomd. jerufalem 'vernoemd en den/¿Loden ont/eid , en door een

Marmer Swijn , daar uitgeoannen. Ioodfche bede 'ng der H. Schriften, enfa

тел ßellen der Mifchna, en темени Та1шис1сп. Verfehil in de Chriíìen

Kerken over де 'zza/ißelling ‘van het Pafcha. Ongehoorde Wreedheden ,en

uitgefogte Pijnigingen, aan de Chrillen-Martelaaren gepleegd, en door een

naauw/eeurige Printverbeeldinge ¿n haare uitvoering aangewejen. Afval 'van

jommlge Chriítenen , en hoedanzge Ketterien in de Tijden der Verkoelinge in

gekomen Langduurzge Vervolging onder Diocletianus en mede Kei

fers. De Chrifìenen onder Conûantius Chlorus begunßz'gd, werd daar in

‘van Conilantijn de Groot nager/olgd : Die den Tyran Maxentius overwind‚

en bet Chriftendom onder/ijn opgang , жег-а! doed band-haven , Ó'c.

Naat
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` , v »» ’_ ‚ j. Aar dat Titus Vefpafianus op fijn vaders dood , aan ’t Rijk

` A: gekomen, en hy den Oorlog injudea ge-eindigd hadde 5 heeft Domini

` ` -' na hem , Domitianus de Roomfche Mogendheid in handen (а?

' gekregen5 die alfoo feer in vuilheid en wreedheid , als lijn voisins ге

voorzaat Titus , in goedaardigheid heeft willen vermaard gccßfiâìnm

zijn. Gelijk den felven ook niet alleen denJoden hard druk- in

te , maar ook een nieuwe Vervolging tegens de Ghriflenen invoerde: Waar

van wy hier even te vooren gefeid hebben 5 datfe gemeenlijk voor de Tweede, Tweed?

by de Kerkelijke Hiílorie-íehrijvers aangeteekendword. Want als defen yts

ter hooren gekomen was ‚ van eenen Vrede Vorlt ‚ die in Iudea uit een Maagd miriam“ n

gebooren was 5 heeft hy fich felven Сорт , en een SooN van de GODIN NE h"

MAAGD doen noemen. Gelijk mede Eufebius verhaald , dat hy de naaile

Vrienden vanjefus, naauwkeurig dede opfoeken, op dat hyfe dooden mogt : DOml'lil'

en eenige uit lijn geflagte voor hem krijgende 5 fag h'y defelve in foo nederigen 3:5!

Praat, dat hyfe alleen befpotte, en van haar oordeelde, datfe geenfinds nadeelig fugug regen

aan de Roomfche Mogendheid konden zijn. Еп ten eerflen een vinnig Plak

fchrift tegens alle Chriftenen ingefleld hebbende 5 beval hyfe overal uit te roe- Geeft Bloc

jen. Invoegen daar op onder veele wreedheden, veel Bloeds vergoten wierd : gig@ Plak- '

en het felfs een groote weldaad was , dat Flavia Domicilla fijn N igte en naam

genoot ‚ en den Burgemeellcr Flavius Klemens , om dat fy Ghriitenen ge. “n “ir

worden waaren , alleen uit Roomen na het Eiland Planaria gebannen wier

den: hoedanigen geluk wy gehoord hebben, dat den Apolteljohannes ook

te beurt viel , als hy na ’t Eiland Patmos , nu Рати/22 genoemd , moeil henen Ваш! den

gaan :gelijk hy felve getuigd , Арос. 1: 9. Alwaar hy dan lijn Goddelijke O- шаг“?

penbaringen , foo van de toekomůige ‚ als van de voorige nood-gevallen Patmos

der Kerke ,.ontfangen heeft 5 beginnende van Chriílïi Geboorte tot aan den

volkomen tijd. Want foo wierd hem doemaals Ье1а{’с: ‚Ус/лгу]! het депеш

geßen hebt, ende het gene 12“, ш [щ genegeftht'eden jkl na deßn, Арос. 1.

vers 1 9. Voorts is de vroome Oneíimus en Timotheus , en Dionyiius A

reopagita en andere 5 onder defen Keifer jammerlijk vermoord : als mede

Antipas die getrouwe Getuige te Pergamus, Apoc. 2: 1 3. die door een Metale

Stier verbrand wierd. Ook is M. Acilius Glabrius , die ’sjaars te vooren noch

Burgemeefler was 5 na dat hy een Leeuw in ’t Roomfe Vergtperk neerge

maakt hadde,moordadigomgebragt. Dog ten laatllen is Domitxanus felfs bin- Domizia

nen Roomen ‚ in fijn Slaap-kamer , niet fonder kundfchap van lijn vrouw замша

Domitia ‚ met Seven wonden in de dood gellort 5 na dat hy vijftien jaaren ge

regeerd5en de Chrillenen en loden veel harder dan Nero vervolgdahadde. Hy

was een menfch, die felfs alle Bloedílortingen en zugtingen van den Roomfen туш

Raad , foo koen en fonder beweginge des gemoeds konde lien en aan-hooren, agrès: im'

dat Tacitus van hemgefeid heeft 5 Dat la] door fijn wreedegedaante 5 т rood.

heid des aangeßgtsjg wapende tegen: defìhaamte:ja hy doode doorgaans uit

wreedaardigheid de Vliegen. Waarom hy ook vermoord zijnde, volgens het

beíluit van den Raad , op een feer veragtelijke wijfe begraaven is; doende Еп Усадка

{ijn Naam en Eer-titelen overal uit-fchrabben 5 en verbieden dat hem nie. gifs-Wag“

mand meer en fou Keifer noemen. Sijn onderdrukkingen hadden ook tegen de '

Joden, foo hoog geloopen , datfe felfs van de Boomen die op haar Land-goe

deren {tonden , {ch-attinge moeften betaalen : gelijk Suetonius aan diergelij ke

Geld-uitperfìngen gedenkt , als hy van Domitianus tijden feid: Deyoodfehe Нив а:

StbatJez'ß wierd than: boven al metЛает heft/:ge uitperjßng voortgezet .- Waar loden (ее:

toej) alle dangстад! 'wierden die 'van ’t утешит[tely'dem's doendeßínnen de :11":me

Stadt leefden . ofте haar (фит/1 onrveinfènde _, de opgeleideлютикmet en вши:

betaalden. My gedenkt dat t/c т туперп/г/зеш tegenwoordig wat _, defer een '

L1111 Man
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(Man ‘van t’negentzgjaarm ‚ ‘van den Schatting -gaarder en een meem'gte

Vol/z befc/aouwd wierd, of b] Befizeden wu of met. Invoegen haar nu het

Teeken des Verbonds , als een Brandmerk der fchandegeworden was ‚ Waar

aan fy gekend konden worden 3 even als eens aan Cain het Teeken van fijn

Broeders Bloed veritrekte , op dat hy in fijn Ballingfchap gehaat en vervolgd

wierd. Hoedanig Martialis dit volk ook bits en bitter genoeg verweten heeft.

En om dat Domitianus de Joden ook uit Roomen wierp , die daar op feker

Bofch innamen , dat Numa aan de Nimph Egeria geheiligd , en de Zang

Godinnen haar Kapel hadden 5 (ofte datfe het mogelijk by gedoog in Huur

De упаси hadden) daar van meendmen dat juvenalis gefeid. heeft;

van luve

mli‘bd’roî Van dat de youd Kapèl en Bafcb in haar vera/orf,

Die tot Huz‘s-bq/lag wat Ha] heeft, т een [iwf

(Dengl’er ‘word een .Page ‘van el/ee Boom lîe’uoûlen)

Gaan uit het Bedel-úofc/o de Zangflodinnm dooien.

Maar alhoewel onder de goede Keifer Nerva eenige verligting voor de Chri.
Nîgâcliad. {lenen quam,en hoop gafvan verder gevolg;wierd {ulks egter door fijn kleine

de“ ‘le Regeer-tijd afgebroken. Hy dede alles te niete wat Domitianus gedaan had

livcilm de,en wifle ielfs ook de Bloedige Plakkaten uit: willende datmen’t haar verge

I““¢ ven fou die tegens de Goden misdaan hadden. Soo dat volgens Eufebius , ook

. .Ud de uitgebannene , door den Roomfen Raad wederom ingeroepen en vrybeid

ïiiilîiiì— gegeven wierden: gelijk den felven ook meend, dat den Apoí’reljohannes hier

R“ "E op ‚ van Patmos wederom in vryheid tot de Kerke van Ephefen gekomen is.

Едит- Uok fchafte Nerva de belaiiing derjoden af‚ en deed de Prraks-genoemde

Boomfcharting ophouden¿waar van ons het Opfchrift van een fijner Pennin-

gen ichijnd verfekering te geven 3 alhoewel’er шеей а11с de Schrijvers van ge

fwegen hebbenzdaar dan aldus op gelefen word: Frscr JUDAIC I CALUмкм

SUBLATA, De laflering de:Звал/Мел Schat—b]! weg—genomen. Vertoonende

Ел шва daar toe ook een Palm-boom30p dat te gelijk de gemelde Boom_fchatting,met

d“ hĳ} d“ het Land-teeken vanJudea en Syrien,daar op te bet bekend gezet wierd. Do

Nerva flcgts tweejaaren ’t Gebied in handen hebbende , wierd door fijn dood

Матч“ de rufie der Kerke niet weinig te rug gezet: want overmids Trajanus van

hem tot Soon was aangenomen , foo heeftdefen, Keifer geworden zijnde,

wel een goed en Burgerlijk Man gefchenen; (gelijk hy by de Romeinen tot

die Eer-trap fieeg , darmen in de volgende verkieiìnge der Keiferen , plagte

uit-te fchaateren , Dat by Geluk/nger z] al: ¿ingu/iw _, en Goedaardzger al:

Trajanw 5) maar is nochtans naar Neroen Domitianus , de Derdegroote , ja

Denic Vcr- overgroote Vervolger der Chrifienen geweeí’r. Want heel hard op de Hei

volgingon- denfche Religie gezet zijnde , fcheen hy niet te konnen dulden, dat de Vader

ïïïïlgn lijke Godsdienfi , door de Cliriílenheid foo grooten af-breuk leed : waarin hy

he: jaar дсо dan ook noch ‚ alsmen denkenmag , niet weinig van de Prieí’rers en Wiche

laars geiteven is geworden : fiende den Satan fijn Zetel nu foodanig aan’t kra.

ken , dat hy felis dejoden tot Aanklaagers en Laiteraars der Chriitenen aan

flookte. Dus gafTrajanus dan volkomen lait ‚‚ om de Chrifienen overal op te

foeken 5 en door pijnigingen totde dood , indien ’t niet anders te doen waare _,

te dwingen , om de V aderlijke Goden te Offeren. Hier en boven was hy ook

wm дао, noch bedugt voor het gefag der Chrifien—Opfienders , en het befluit van

На??? Euarifius; ’t geen behelsde , darmen geene beichuldigíng van het gemeene

Дуда; 6" volk , tegens een Biffchop moeite aan-nemen. Uit welk Trajanus vreeide,ee

00k под! nigen aanhang te konnen opkomen , die de Roomfche Mogendheid t’ee—

lam?" niger daagen de voet mogt dwars zetten : invoegen Euarií’cus dit beí’rel

met fijn eigen Bloed verzegelde, ofliever uitwifie: en de Chriílenen door

gaans

DE. 0‘

gaan:

God
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gaans aangefien wierden als vyanden der onf’terf’felijke Goden , en des Keifers

Godsdienít , en het algemeen welvaaren des Rij ks: wcigerende Wierook

te branden voor fijn Pronk-beeld. En daarop door den Roomfchen Raad ‚

een fcherp Plakkaat uit het Kapitool tegens hen voortgel‘toven zijnde; ter—

wijl Trajanus den Krijg in het Ooíten waar-nam; zijnfe op alle wij fen ver

volgd: en veele aanfienclijke Mannen en Vrouwen , onder het verbeuren van

Lijfen Goed , jammerlijk gemarteld. Waaronder ook vermaard blijft eenen

Simeon de Soon van Cleophas , welke eerll {trengGegeefl‘eld zijnde,aan’t:

Kruis opgehangen is , wanneer hy Volgens Eufebius , 1 20 jaaren oud was. Als

mede de Hii’torie van Vij fjonge Dochteren , die Trajanus deed verbranden ,

en de Alle van hare Beenderen met Kooper liet mengen , en tot Wafch-vaten

gieten , om in fijne Baad—Ptoven te gebruiken : maar vernemende dat alle die

fich daar van bedienden , met fwijmelingen in het hoofd , en blindheid aan

gerand wierden -, heeft hy defelve doen fmelten en in viijronkbeelden laten

verwifl‘clen , om aan den ingang van fijn Baad‘í’toove te zetten. _]a wanneer

Trajanus de Overwinninge bekomen had , dankte hy dikmaal fijne Goden , Uitbundg

met een Slagt-Oíîer uit Chrifien-menfchen genomen. Ook deed hy fommíge 'ge wreed

vermaarde Mannen ‚ in de Schouwfpelentegens de Beeflen kampen: gelijk ‚
onder deí‘e, den vermaarden Ignatius, een Martelaar geworden is: als den g‘ 8

welken fiaande om in het Vegtperk tegen de Wilde Dieren aan te gaan ,

feide; Dat b) de Tarwe des Heeren или , die door de Tanden der Beĳien

‘vermaald zĳnde , ‘voor hem een Rein Broodjòude bevonden worden. In Pon

tus wierd den Leeraar Phocas ‚in een brandende Kalk-Oven geworpen ‚om

dat hy Neptunus onwillig was te Offeren. Onder defen toefland der tij—

den , leefden eenen Plinius Seeundus , een geleerd en verfiandig Man , en Plinius

tweede Overften van Bythinien : defen menfche over het doorbreken en lang

aanhouden van dusken wreedheid; ren laatí’ten mewaarig geworden, (fchoon demi/cm:

hy ook volmagtig was tegen de Chriftenen te woeden ,) poogde alfinds

dit opgefieken onweer te bedaaren: en daarover een ruimweidigen *Brief i* ‚'

aan den Keifer fchrijvende , was fijn opfet van foo grooten uitwerkinge, gc‘jĳ‘fjg'“

dat Trajanus met een opcntlij ke uitfchrijvinge , aan alle Overheden gelal’te 5 ook noch

Geene Chri/lenen meer op te foeken noch te vervolgen .‘ maar darmen/è alleen

flrafl‘enрте , wanneer/è rvan eenzg befihuldzger wierden aangeklaagd. In- vonden

voegen de hitte defer dagen wat verkoelde 3 alhoewel het Vuur niet ge- ‘ma’

heel en wierd uitgeblnít : want men houd dat defe vervolging ontrent I 9 jaren

duurde. En gelij k’er in defe tijd al veele Ketters waaren uitgebroed , die den

naam der Clirifienen misbruikten, op datfe bedekt bleven, zijnde Ilimme

Voffen die den Wijngaard des Heeren heimelijk bedierven, Cant. 2:15. alfoo

meenen fommíge, dat ontrent defe tijd ‚de TwaalfArtijkelen des Apofiolifen хп А ‚.

Geloofs gemaakt zijn , tot een noodfaakelijk Ken-teeken des waaren Chri- „идёт

Непаошзд terwijlen nu de Oorfpronkelijke Apoí’telen al gefiorven waaren : al- Gdoofs

hoewel andere willen , datfe van de XII. Apoí’telen felfs fouden opgefield

zijn , en dat yder een Artijkel daar aan fonde toegebragt hebben : ’t Geen niet

heel waarfchijnelijk is , om dat Lucas in fijn Handeling , noch Eufebius , noch

Jufiîinus Martyr , noch Ignatius noch Irenœus , daar van gewag maaken. Dus

`houdmenfe van wat laater tijd , in welke ook de Catechifmen ot'Mond-onder.- De Cate.

Wijfingen des GClOOfS ‚ voor den dag gekomen zijn: Alhoewelfe Eufebius aan clìifmcn

den Euangelif’t Marcus wil toegefchreven hebben: als mede aan eenen Hermes,

van wien Paulus gewag maakt, Rom. 16: I4.. Gelijk ook de Geloofs-on- донцем:

derwijfing van Dionyfius de Corinther ‚ vermaard is, die Nicephorus de Kerk mum‘

van Lacedemonien opdraagd. De Chrif’tenheid haddenu ontrent Veertien

jaaren onder defe lieuwte en ’t verfagten van Trajanus henen gefukkeld , als

’ L 11 ll z wan.
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wanneer met des Keifers dood, die hem volgens ’t verhaal, te Trajanopo

lis door de \Vaterzugt aanquam, (па dat hem fijne Beenderen genoeg.

faam verfluikt en Lee-1am waaren geworden 5) wederom een nieuwe {waa

righeid uitborlle: terwijle Hadrianus naar hem Keifer geworden zijnde , het

‚одетое- beide ~loden en Chriltenen zuur genoeg gemaakt heeft. Want na dat het

“ат.“д“ `Ioodfche Land lich van die deerlijke verwoelling onder Vefpalianus gele

Ш mms' den _, een weinig had begonnen te herllellen ,en den aalfem wat te herhaa

1en5 hadde Bethlehem wel eerlt het meelle aanlien verkregen, en wierd

met toevoer van de `loden dagelijks verfierkt. Zijnde dit volk nu in den

tijd van ontrent Vijftig jaaren naar de eerlle verltooringe , ook foodanig in

Kinderen gezegend , datJudea en Egipten vanjoden krielde: foo dat Ruti.

lius over delfelfs aanwas klaagende , in dufdanige woorden uitgevallen is.

Oeh of het Умей/ас Land, nooit aan’t Gebied fuan Roomen _,

Door Tiras of Fornjoèe ßjn Heir-mage war gekomen .’

Want ’t uitgeroeide Í/ol/e groeid than: ‘veel шут aan ,°

Í/erwonnen думе ,jou ’tßjn Winnaars felfs Iver/laan.

oden door

le" ”Кейс De loden thans ook noch door de wind van eenen Bedrieger, Barchochab,

gc_ die lich voor haaren Mellias uitgaf, opgeblafen wordende 5 zijnfe daar opwe

malkß derom in allerhande Oproer en trouwloosheid uit  geborllen. Roemende

lich defen Barchochab 5 Dat hy die Sterre was , die volgens de voorfeg

Num'14' ging van Bileam , in Jakob op-komen fou. Hoedanigen Valfch voorgeven

ook noch feer gelleven wierd door Rabbi Akiba , die groot aanlien by де

маю- joden had, en als een Vaandraager defen nie-uwen Mellias voor-llapte. Soo

сЬаЬ =°1<- dat Barchochab door hem foo grooten aanhang maakte , dat hy ten laatlien

ЁЁЁЁЁЁЁЦ met delelve tegens de Romeinen in Oorlog opllond. En groote moeite aan

niwws гс- wendende , om ook de Chrillenen aan lijn lnoer te rijgen, hebbenfe fulks af e

ïggënî? llagen 5 waarom hyfc felfs op ’t lijf viel , en veele door een wreede dood van

kant hielp. Doch het geen hem naderhand van Hadrianus, duur genoeg is be.

taald gelet: want de Keifer hem een magtig Leger , onder lulius Severus

op den hals fendende _, is hy in de Stadt Bittera bekneld , en na een lange

uithongering , met veele van de lijne gefneuveld. De Romeinen daar op met

Groote hun Heir-magt Voortvarende , heeft Hadrianus het gantfchejoodfe Land, an

neerlag de; dermaal verdelgd 5 Bethlehem ingenomen 5 Vijftig van de voornaamlle llerk

¿ggg _ ten des Lands verwoell5 en Negen honderd en Vijf-en-t’negentig Vlek
„щ, 'a l ken , die tamelijk bewoond waaren, uitgeplonderd en verbrand; en Vijftig

duifend menfchen door het Swaard , en ontallijke meenigte door Honger en

Ifâïle'ïguâ Vuur , doen omkomen 5 de telt vervoerd , vervolgd , verjaagd 5 en haar einde

Еде; из- lijk verboden den Voet meer in jerufalem te zetten 5 of felfs het Land van

ja'îmeb@ een hoogte te befchouwen: ofte als andere leggen, het was haar alleen voor

0c en' Geld toegelaaten , op den felven dag , als Titus de Stadt ingenomen hadde,

binnenjerufalem te komen: op dat fulks t’elkens haaren ondergang indagtig

10d," „_ maaken, en als in het aangeligt fmijten foude5 en fy daar alleen mogten komen

äsngm Оп- от over de H.Moederltadt te weeneii.Soo dat ook dejoden,defe neerlag van

¿Lugge Barchoehab, met de heilloofe verwoellingen daar op gevolgd , met een diepe

дгоогпс nadruk in haare Boeken gedagtig zijn , en daar van leggen 5 Dat noch Nebu

дайте/зап noch Time Veßaßanm, haar/oo laßzggeweeyŕ en думай de Kezß'r

Ьсп- Hadrz'anzos , die haar Vaderland т de utter/le blenden geworpen heeft. En

Hadńanus alhoewel defe Keifer Jerulalem wederom opbouwde,foo dede hy het dog tot

файл» fmaadheid der .Joden , die daar niet anders konden lien , dan haar a-lderhei

äïâffdd_ liglle gedagtenis ontheiligd door allerhande Heidenfche Grouwelen. Binnen

' В ethlehem dede hy een Tempel voor Venus bouwen 5 als ook eenen dierge

rij'.
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lij ken, op den weg vanjerufalem derwaards; met noch eenen anderen voor A

donis die van een Swijn gedood was. En alhoewel dejoden , noch met de

Heidenfche Venus , noch met de gefeide Adonis, geheel niet te fchafl‘en had

den ; foo meenen egter eenige , dat nadien den joden ofuit Грог ofuit misvat— DmTm’

ting verweten word , datfe Adonis dienden , men geloofven moet , dat de Hei- §12,"‚хе—

denen uit een ruwe kennisvan den joodfchen Godsdieni’t ‚ door over-een-Í donislwe

koming van de Goddelijke Naam ADoNAI met Adonis , tot defe gedagten fg?"

gebragt zijn. Gelijk mede dit, dat de loden en Chrií’tenen te defer tijd,feer ge- Io‘lËp еп

meen voor een-volk doorgingen , ligtelijk kan te weeg gebragt hebben , dat (38235311
Bethlehem _, vermaard door de Geboorte onfes Saligmaakers uit een reine g n

Maagd , oorfaak kan gegeven hebben , om die plaatfe door den Tempel van

Venus , een onkuífl‘e Goddinne, des te meerder in de gedagten derjoden foo

fe waanden , te ontheiligen. Gelijkhet mede uit delelve Koker quam , dat

Hadrianus Jerufalem herbouwende , defelve niet meer met haar eigen naam,

noch Aal-oude heerelijke Rand heeft willen gedagt hebben ; maar alleen foo »t Hänge

als hy die uit haareIPuinhoopen en alle wat opgeredderd , na hem felfs JEL IA “штат

gedoopt hadde. Waar van fijne Penningen de waarheid ook gelland doen ;

op welke gelefen word: coL. AEL. пыж. AUG. De Vol/eplante Elia Ha— van Hadria

агата Víugufla. En op eenen anderen ‚ COL. AEL. CAP. сомм. Het Ca—

pitolijnfe/o , Коттеджи/Н) Elia. En dat miíTchien ter gedagtenís van Ce- _

jonius Kommodus, die Hadrianus tot Soon hadde aangenomen , met toe- Pfg‘nïggfiij‘

eigening van jupiter die te Roomen onder den by-naam van Capitolinus вещь

e‘eerd wierd. En nadien men defen hier in een Tempel met Kolommen,

en andere Gode- beelden op dien Penning verbeeld vind; fchijndmen daar

uit te moeten gelooven , dat Hadrianus binnen dit ÍEĲA ‚ dat isÎerufizlem,

foodanigen Tempel voor Jupiter doen bouwen heeft. Gelijk datook noch

door het Opfchrift van een anderen Penning, A102: мхов 1ЕР0Т2ААНМ ,

De Heilige Tempel tej‘er‘ufalem , ofte Ïupiters Tempel teÏerufalem _, fchijnd а ‚

onderfchraagd te worden. En foo wanneer Hadrianus hier toe ook noch „133 jĳ?“

een groot Marmer Verken, dat is een Zog met veele Biggen op de Poort die Мпгтсгс

na Bethlehemluit-zag dede zetten 3 foo hebben de `joden , fiende nu jeru- ËÌÎËC'EÎP

falem na de Heidenlche wijfe Herbouwd ‚ Hernoemd , en met Roomfche ёд’ооп

Inwoonderen vervuld д (onder welke veele Chriltenenfchuilden , om datfe ШЁШ'Ё'

vry meer dan de Joden vertrouwd wierden ;) fich genoegfaam door dusken ‘

Marmeren Swijn , als door een affchouwelij ke Bullebak , vanjerufalem af

gekeerd gevonden. Want alhoewel eenige onder de Romeinen hebben fchij..

nen te meenen , dat dejoden felfs ook het Swijn Goddelijke Eere aandeden ;

fiende mogelijk datfe het nooit en befchadigden of dooden‘, (gelij kmen met

fommige uit het Vaarsje van Petronius , fou konnen befluiten als hy fegd ;

Judœus licet Se Porcinum numen adorer.

Hoewel de Îood aanbid de Godheid ‘van het Swĳn.) ’ mfiîfj‘

foo heeft dit nogtans meer fchimp dan ernll geweef’t : feer wel wetende dat de Лёша“

Joden waarlijk van dit Beeí’t een grouwel hadden. Ofnuook de Roomfe Pen- denim _

ningen,0p welke een diergelijke Zog met Biggen geilen word,enkel en alleen 22:13:23?

gemaakt zijn, om den joden defe fmaadheid in ’t aangefigt te werpen, en haar delijke Eer:

tefeggen-,dat nu de Swijnen,daarfe foo over-af—keerig van waren,er en vrank жми“

door) udea mogten gaan weiden? ofte dat het alleen aanwees, datfe overwon- ‘

nen zijnde , ’t ielve nu niet en konden hinderen , fulks kan beide bedenkelijk дедах?“

gehouden worden. En waarlijk en is het Swijn niet on—toepaíTelíjk tegen defe he, Teck“,

Joden ingevoerd; nadien dit Все“: van ouds in de Beeldc-fpraak der E- "Mc"

_ . . mcnfch die

grptenaaren , het Waar-teeken was van een menfch die de Waarheid ver- dewaarhcid

3 fmaad; haatörc.
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fmaad 5 die verwaaten, die fchadelijk en van Godt vervreemd was. Soo dat dit

den j oden alfinds,een bijtende Looge in hare wonde is geweeû. Dog egter den

wai nur Chriltenen Godsdienft eenigfinds voordeelig:want dewijl fommige Chriñen

d“ топ“ geworde joden,doe ter tijdnoch het Jok der Wet, en voornamelijk de Befnij

denis met het Euangelium fogten te vermengen,en Hadrianus denjoden voor

“д. defe laatfte verwoefiing, dit Verbonds-Teeken verboden had te oeffenen, foo

is ook door der Joden uitbanninge buitenjerufalem , die vermenging groot

deels afgefneden: en het Oude Verbond niet alleen verouderd , maar ook ge

« heelin de Chrifien Kerk verdweenen.A1finds wenfchende dat alle vermengin

e der oude Schaduwen geweerd bleven 5 gelijk de Bruid om de fuiverheid

vanjefus Koningrijk , alfoo fchijnd te begeeren , Cant. 2: 17. аНГе feid 5 Tot

dat dien Dag aankomd , т de Schaduwen штат. Ofnu naar dit onweer ,

Judea onder de gunft van Hadrianus , niet eenigfinds wederom het hoofd

wat heeft opgebeurd 5 fulks foumen uit twee Penningen mogelijk waar

Dchcp fchij nelijk konnen houden : wordende het felve ор den eerften vertoond door

Петиции ееп neergeknielde Vrouwe die van den Keifer by de hand gevat , eenige

Ifì'ffaagffhc' naakte kindertjes rondfom haar heeft , met het OpfchriftJUDAEA. Als me

uii ¿è rŕn- de door eenen anderen Penning , op welk gelefen word 5 ADVENT AU G

j UмыE, Ter aankom/ŕ des Kezßfrs т Iudea. Vertoonende een ftaande Vrou

we , die op de aankomfi des Keifers , dat is in fijne door-reife na de ver

woefìing vanjudea , aan eenen brandenden Altaar Offerd 5 wederom by haar

hebbende twee naakte Kindertjes, waar van het eene een Palm-Tak houd:

Bedenk door welke buiten _twijffel de Inwoonders van Judea worden aangewefen,

lijkheid die thans feer kleen , dat is weinig 5 en naakt , dat is arm en berooid waaren.

Want den _]oden was gefeid, datfe van haare Boelen, namelijk van de Romei

dginaakie nen, met welkfe gehoereerd hadden,naakt uit-gefchud fouden worden,Hof. 2.

{Даёте vers 6. Obadja 5-7. Ofte men fou mogelijk met andere mogen denken , datfe

Hannigan. naakt vertoond worden , om datfe nu niet meer Befneden wierden , als vOor-

henen 5 beginnende met haar Land-aard nu ook haare Godsdienfìige Zeden te

verwiflelen,gelijkmen mogelijk ook uit het dekken des hoofs, dat na de Hei.

denfe wijfe op de Penning gefien word,fou mogen befluiteniten zy dan dat het

een toepafTelijke uitdrukking der Romeinen is,welke deJoden altijd voor feer

Godsdienfiig hebben gehouden. Dit volk dan aldus dun en klein, en daar by
feerV verfirooid geworden zijnde , heeft fich van nieuws wederom beginnen

te koefteren ‚ in de ydele verwagting van den toekomenden Meflias : waar toe

hare Meefiers met veele grollen en vaatfe iiitleggingen , de Schriften des Ou

hmér оп? den Verbonds,jammerl ijk kebben beginnen te verdervemop datfe hare dwaal.

тётю fieke verwagtingen begunfiigden: waar van onder andere, Rabbi JUDAS,

ШЁЁЁ'Ё; bygenaaind den Heiligen , een grooten voorvegter in de Tyberiaanfche S 

ml- nagoge was. Want defeii de gunft des Keifers op fijn zijde gepracheld heb

“де ¿c bende5 willen fommige, dat hy de Mi scHNA, die Rabbi Hillel voor de kom

Мнснм fte Chrifii, flegts kortelijk ontworpen had, uitvoerig heeft in het ligt gebragt.

over welke dan de Rabbijnen,op datfe defelve met ruimweidige uitleggingen

heeft. verklaarden , haar langen tijd hebben afgefloofd. Tot dat eindelijk eenen

Rabbi Iuchanan uit alle die Schriften,den Talmud meeftdeels by-een geraapt

Dm ш- heeft: welke thans tweefinds onderfcheiden blijft5 namelijk de Hierofolymi.

mud wm taanfche en de Babylonifche : waar van elk ook noch in twee deelen beftaat ,

ggü?" die ‘MisCHNAJOTH en GEMAROTH genoemd worden. Befiaande de eerfte

in een oude Overlevering van Mond tot Mond , van de Voor--vaderen ont

fangen : by haar anderfinds , De Tweede ÍÍ/et genoemd. De laatfte behelll'. een

volflage uitlegging van het eerfte , beneffens verfcheide gevoelens der jood

fche Meeflers daar over: zijnde doorgaans getaft en overladen met Leu

\
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genen en Fabelen. Defelve Rabbi judas heeft fich ook daar na foodanig in de

gunPt van de volgende Keifer Antoninus Pius , weten in te wikkelen ‚ dat f

Antoninus felfs _, voor een jode-genoot hebben gehouden : gelijk Seldenus

heeft aangeteekend. Maar alhoewel onder Hadrianus, de Derde Vervolging,

die Trajanus tegens de Chriíìenen begonnen had, geduurende de rampen der

Joden , niet geheel op en hield 3 foo heeft Hadrianus nochtans van nieuws

aan foo hevig tegens defelve beginnen te woeden , darmen onder hem de .

Vierde Vervolging _‚ van veele Schrijvers aangeteekend vind. Doch gelijk ï“:

delen Keifer allinds groote vlijt deed , om lijn Onderdanen een goed e- ¿agili '

voelen over fijn Perfoon in te boefemen g, (fchenkende de Roomfehe Burger- 11:22:15?”
fchap een groote fomme Gelds quijt ,en herllelde in ’t vierdejaar in een om" jaar not.

reife,alles wat in de Roomfe Mogendheid ontlleld was;)foomeendmen noch- di°da“d°r°

tans dat hy dele vervolging geenlinds uit af-keer of haat tegen de Ghrillenen ЁЖ?“

ondernam д maar daar toe opgehitll zijnde van de Heidenfche Papen: ’t geen Г’Шш n°1’

ook foo gefchicde ontrent lijnen navolger Antoninus Pius : Want Lam ri- en'

dius getuigd van Hadrianus , dat hy felfs een Tempel voor Chrifius heeft

willen bouwen; doch die beide Keifers hebben hare gunll alleen op het laatfie Hebben op

van hun leven aan de Chrillenen betoond 5 namelijk wanneer nu de vervol- "dnd: 11"

gingen eenmaal lang genoeg , ja tot walgens toe , wreedelijk geduurd hadden,

ofte datfe daar van ‚door de reden van treffelijke Mannen waaren'afgemaand. сыщет"

Want Hadrianus hem in ’t beginlaatende in de Ooren blaafen , dat de Chri

llenen een Pell voor ’t Roomfche Rijk waaren _‚ is hy overal loo hard te- _

gens haar uit  gevallen , dat hy onder veele andere wreedheden , ontrent Даёт“

Twaalf honderd en vijftig Chriltenen , in gloejende Ovens heeft doen ver- Vervolggr

branden: als mede op ’t Armenifche Gebergte Tien duifend gedood heeft: Ãîfucàfm

waar onder ook de Prins Achaicus , Heliades met de Ôverfie Theodorus ,

Carcerius en andere gebleven zijn. Gelijk doe mede met naamen dejong‘

vrouw Saphyra , en Sabina , de Weduw-vrouw van Valentius , Martelareflen

binnen Roomen geworden zijn. En vreefende dat de drift der vervolging

mogt llabbakken , heeft hy na fijn uitreis—togten, te Athenengekomen zijnde,

onder de Inwy-ingäder Heidenfche Godsdienllen , aan yder volle vryheid ge~

geven , om op de Chrií’tenen aan te vallen. En het foude ook overal deerlijk

met haar afgeloopen hebben , by-aldien Hadrianus in die verwoedheid , door Worf! .

de Geleerde Verantwoord’fchriften van fommige brave Mannen, niet onder- °

fchept en ware geworden: vertoonende die met kennelijke blij ken,van hoeda- шсг Vcr

nigen faftvoerigen en duldelijkcn gedrag de Chrillenen alfinds waaren. Waar

toe dan feer veel hielp de overtreffelijke Oratie van Arillïides, een wellpreken- onder

den Wijsgeern,die @brillen geworden was‚en hier mede den Keiler geweldig шк?"

bemagtigde en innam, overmids hyeen groot Lief hebber van de Geleerdheid

was. Sulks dat Hadrianus door Brieven van den Leeraar (liadratus , en eenen

Provianus,die felfs nogeen Heiden was,niet alleen tot bedaarder zinnen quam5

maarook by ingellelde Verbods-brieven, het ombrengen der Chrillenenfelfs D; vcr

om datfe Chrillenen waaren , dede flîremmen. Gelijkjullinus Martyr het af

fchrift van een leer opmerkelijke Brief des Keifers , aan Minutius Fondanus , drianusop‘

Regent in Alien,toegefonden heeft. Soo dat de Chriítenen daar op voor wei- #ahm

nig jaaren wat rulle bequamen 5 alhoewel eenige fchelmfe Overheden in de

afgelegen Landfchappen,noch hier en daar een Chrií’ten, onder valfche voor

wendingen‚aan een Dood-ramp hielpen;invoegen dele vervolging alleen maar

onder de lelie tijden van Antoninus Pius geheel is opgefchort. Doch de Kerk

wat Vrede van buiten hebbende , rees aaní’tonds een ander quaad van binnen De Kerk

in defelve op : want eenen Carpocrates met fijn Soon Epiphanes van Alexan— ÉÊÎÄÎÏ‘Î.

drien, aan de vergiftige Prammen van Simon Magus, Menander, Balili- mgm

- des
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des en diergelij ke gefogen hebbende,bragten eindelijk de nieuwe Ketterie der

GN o STIKEN, ofWetende, ofVerltgte op de baan; roemende volkomen kund~

fchap van alles te hebben. En overmids defe onder de naam van Chrillenen,al

le ongebondheid foo gieriglijk bedreven . dat haar gedrag felfsvan de Heide

DM“? nen gelaflerd en verfoeid wierd 5 zijn de Chrifienen daar door niet weinig in

iis” verdenken gekomen: alhoewel dit gefpuis fich onder malkanderen genoeg

сыщет“ faam door een Brand-merk op de Lel van ’t regter-Oor , had uitgeíonderd.

lilêtli‘ligcglien Hoedanigen meíthoop van Goddeloosheid, in der yl ook nog in een ander ge‘

broedfel van Barbarianen, Barbeliten, Phibioniten, Coddianen en diergelijke

aïiiîiĳlin uitbrak. Onder de Regtfinníge,raakten thans ook een gefchil aan degang,bver

ver 't vieren de Dag op welkmen het Paafch‘feeí’c vieren moefl‘; willende de Ooíterfe Ker.

же?“ ge- ken , datmen ’t na de Mofaife Inílelling , op den 14. der Maane met dejoden

march-dag. foude houden5 de Weflerfe daar-en-tegen, darmen den Dagh van des Heeren

Opfiandinge daar toe affonderen fou : aan welk laatlle gevoelen , Victor die

¿Conde doemaals Opfiender der Kerkc van Koomen was , foo hard tilde , dat hy tot

Кит groot—herten leed van veel braave Mannen,de Ooí’cerfe Kerken,daar over den

äïc‘i‘îiir Banop ’t lijffond : daar hy weinig eer en noch min ontfag mede behaalde; oor

т 800- deelende veele datmen om deverfcheidendheid der Tijd-vieringen niet foo

roekeloos moelle fchijnen, de gemeenfchap des Geloofs te kreuken. En gelijk

van weilli- Irenœus met veel andere tegen alfulken gedrag , fich niet koel noch heel ver—

ËËI'IZË”; kleumd hebben aangekant 5 alfoo en is daarin ook geenfinds gebleken ‚dat

Viíl’or dit als Magthebbende over de Kerken van ’t Oofien , maar alleen

privaat gedaan heeft; en foo als andere Opfienders te mets haars- gelijke,ja de

t mindere ‚ de meerdere hebben in den Ban gedaan : gelijk de voorbeelden van

Cyprianus aan Novatius , enjohannes de Patriarch , aan Cyrillus den Alexan—

driner: ja Hilarius immers naderhand , aan den Paus Liberius felfs gedaan

heeft 5 ’t geenwe nu niet verder mogen opvolgen. Gelijk dan ook delen uitflag

der {зане geleerd heeft , dat de Kerken van Afien ‚ defen Ban veragtende ,

eenige tijd by den Veertienden Dagh gebleven zijn: ’t geen de Wefierfche

hebben na-gevolgd; gelijk Beda fulks mede van de Brittanners verhaald :

doch de fcheure t’elkens weder open gaande , is eindelijk den Veertienden

dagh in de ecrite Groote Kerk-vergadering van Nicenen ver-oordeeld , en

den Dag des Heeren doorgaans daar toe valt—gefield. De Bloedige Ver

. volging onder Hadrianus dan aldus uitgewifl; ‚ is dien Keifer eindelijk ond

“тёщи geworden zijnde , met veele pijnen en Bloedloofen aangetafi 5 foo dat hy fich

' felven dikmaal wilde van kant helpen. En gelijk hy in fijn woeden tegens de

Chrifl‘enen , Sophia met haar drie Dochters , wreedelijk doen pijnigen en laa—

ten ombrengen had , om datfe aan Diana het Offeren geweigerd hadden 5 al.

foo fegdmen dat hy in het midden van fijne Dood-ltuipen liggende , dik

maal uirriep; О God: der drie maagden en baarn' Moeder , rukt mĳne

Viîr‘l‘V‘“ Z¿ele jònder „щи uit dit Lichaam, т welk ile om baarent wille/bo hĳì‘zg

Én- gepĳmgd worde. En dus wanhoopende is defen Elendigen daar henen gevaa

ÌÎÜÎU’H ren. En noch willen eenige Schrijvers het bedrijfvan defen Keifer niet on.

джип ь: der de Vervolgingen geteld hebben: ten zy dan datmen defelve met de vol

вопиет gende tijden onder Antoninus rekenen wil, die de aankomende fuite, we

derom af-brak. Maar alhoewel wy foo even vermaand hebben , dat An

теме toninus Pius , naar Hadrianus Keifer wierd , en de Chrifizenen op ’t einde van

Xygjngf‘ fijn Regeeringe , tamelijk in ruíle waaren 5 foo verhieffich nochtans met

dpch quc- den aanvang fijner Rijk-bezitting , een Donkere Wolke boven de Kerke.

Ë;“Î„;"?g‘;‘d Want fchoon defen Keifer wel een fagtmoedig en Burgerlijk Man was ‚en

ma onder daarom mogelijk PxUs , dat is de Саш/тёще genoemd wierd , en voor

92mm“ fijn eigen fpreuk voerde; Ik wil liever een Burger b)’ ’_x le’ven houden ‚‚ als

dui.A
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duijènd Ì/Îyanden very/adn: foo deden de fchelmfe Wichelaars hem dog geloo
Antoninus

'ven , dat alle rampen die het Rijk en het gemeene befl des Roomfchen Volks Pil" Каш

. d l n .aantreffen ,van de Chriltenen voort-quaamen. Van haar voorgevende , datfe „ÎnCOÈÎÎCÎ

D

onder malkander in ontugt leefden,~ hare kinderen dooden en menfche vleel‘ch lmn.

aten: en dat haar het hoofd na een ander Koningrijk hing все. Waar door dan

de deure tot een (eer wreede Vervolging geopend wierd: gelijk ook veel voor

‘ “ naame * Chril’tenen in dien tijd omgekomen, en onder ’t getal der Marte— *Onder

laaren aangeteekend Haan. Ook word’er verhaald, dat eenige te mets be- ‘F’lekFWk

kneld, nu en dan wederom los-gelaaten zijn: waarvan onder anderen een nîe‘rchtaaîr

feldl‘aa'me geí‘chiedenis by Tertullianus gevonden word. Als Ántonz’nua, fm“ 500

feid hy, in Âfien de Студент onophoudelĳk vervolgde; {Лет een meenlg- iiiìgiùîils

ze voorfynen Regter-ßoel verfehenen , die/zen ’ury‘wzllzg aanboden voor ’t c" “019

Geloof {едет/т.- En eenige weinige uit den hoop doende gevangen nemen, E‘ÎÎÎPÉÎC

heeft h] tot de reß .gefeíd ‚' О gy ongelukkige, титла-ш wild, heb: heffing

gy geeneßroppen of/iez’lten? Hoedanígen volharding der Chrifienen , Eu—

iebius ook by—brengd , als een middel door welk de Philofooph Juflínus Mar- ‘11 Штата

tyr , tot het Chrilten Geloof fou gekomen zijn. Voorts beval de gemeene 530135151;—

lait aan alle Overheden; Wie berugt was een Chriílen te zijn , by de kop te rcld- ‘

vatten ‚en fonder onderfoek, om den hals te brengen. Die fich onder ’t Masker VCH'Oleinß

_van het Heidendom ter nauwer-nood bedekt hielden , dwong men by de For— 533532”

tuin des Keifers te fweeren , Jefus Chrií’rus te lalleren , en den Afgoden hun Pin"

Wierook te geven , of op de Martel-bank te fmijten. Soo datjuí’tinus met

andere iig in de fpits begaf, om door Verantwoord-fchriften defe hitte te ver

koelen. Eindelijk kreeg de Kerk wat verligtings , doch feldfaam en naar een

wonder toeval: want als Antoninus in Silefien , of als andere fcggen , in

Ooí’renrijk , met fijn Heir-Leger tufl‘chen ’t Gebergte beflooten, groot gebrek

aan Water had , en deswegen al Vijfdagen in nood had geweel’t 5 niet tegen‘

flaande de Keifer met de fijne , al lang de hulp der Goden aangelogt had , die

_den Doodvaard fpeelden: Maar wanneer lich hier een Bende Chrifienen

openbaarde; foo hebben defe na eenige demoedige Gebeden , te gelijk Wa

ter door den Regen, en Blixem tot verfchrikking der Vyanden gekregen, Píusdoor't

hoedanigen onverwagten weldaad den Keifer bewoog , de Vervolging op te

fchorten: overal aan fijne Land-beforgers bekend maakende, dat hy door штыс.

де Gebeden der Chrifienen, de Overwinninge tegens de Markomannen be— ËËÎC‘ËÎ‘d

komen hadde; noemende die Bende daarom, Het Blixem’werpend Regi.

ment: gelijk fulks uit den Brief des Keifers by Onuphrius Pannuvinus kan

gefien worden. En alhoewel fommige dit toeval ,- van wegen de meenigte

Standbaáre getuigen, niet en durven wraaken ;foo willenfe egter niet toeflaan ,

dat ‘dit juiPr cen gantfch,Legioen Chrifienen geweeí‘tis; als mede,dat de

benaaming van Blz‘xem’werpend Legioen, niet eerfielij k daar van af-komí’rig is:

gelijk ‚L Oudaan ook beweerd , dat defelve meer dan t’feůigjaaren te vooren J‘ _0MM

_is bekend geweefi. Het Roomfche Rijk hier op met Pelt en Buitenland- ËĲÎG"

fche Oorlogen overvallen, kregen de Chriflenen onder dies wat adem-togt.

Naar Pius volgde fijn Broeder Antoninus Verus , die wel een groot VVijsgeer

was , en veele Burgerlijke Deugden hadde , maar die hem in den beginne ,

gantfch qualijk tegens de Chriflenen droeg. Waarom hy ook gemeenlijk

voor het Kop-{luk van de Vierde Vervolginge , die onder Hadrianus en Antoninng

Antoninus Pius begonnen was, gehouden word. ’t Rijkin handen hebben‘ Verusishc:

de , gebood hy aanfionds met een Plakkaat, datmenl'e alle na de Eilanden K’s???“

verbannen fou, die yts tegens de Vaderlijke Religie deden. ’t Gene noch вниз:

van een tweede bevel agtervolgd wierdìnamelijkdatmen alle die een Chrifien Ygîfïlc Ver*

wilde blijven , doodenlbu 3 en die fulks verfaakten ‚ fchoonfe daar over aan

Mmmm m~ ge.
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‚ Streng geklaagd , alreede in de gevangenis zaaten , 'fonde los-laaten. De Geregts-be

”Шт forgers hier door overal den Toom los hebbende , en graag op Geld en Goed,

Щи: 'Ôi‘îòs handelden veel breeder en wreeder dan des Keifers bevel lag:foo dat’er menig

te aanfienelijke Chriílcnen,door de lifiige omkooping harer knegten enHaven,

jammerlijk in ’t lijden quaamen _, en de eerí’te fpits moellen af-bijten : dat vry

diep en tot onder het gemeene volk voort liep. Soo dat’er geen wreedheid te

Ongehoor‘ grouwelijk was, om niet aan de Chrillenen te oeiîenen: want het Lede—rekken,

mmf: Beuken , Worgen en ’t Hoofd afte flaan ‚ was nu , even gelijk in de voorige

¿Lgf en de volgende quade tijden, gaande weg gebleken is, de fagtí’te dood: dewijl

‘ het firengelijk Gcefl‘elen met Roeden, ofRiemen met Bikkels,ofLoode Bol- t

len verknoopt ; het fchrobben met Yfere Roskammen, en Zengen en Blaake—

ren met Toortfen _, flegts voorbereidfelen tot een overwreede dood waren 5 die

niet door menfchen , maar uit den Afgrond der Hellen van de Duivel felfs ,

onder de Heidenen fchenen overgebragt te zijn. Veele diemen het leven felfs

tot een [trafi‘e liet behouden , wierden Neus en Ooren , ofHanden en Voeten

afgehouwen, ofdoor Brand-yfers, de Ledenjammerlijk verlamd 5 en dus om:—

maakfeld tot fchrik van andere , onder de menfchen henen gefonden: ja fel
den ging’er een in de dood , die niet te vooren op meenigerhande wijs ge-A

pijnigd was. De Vingers met Splinters , Doornen offcherpe Rieten onder

de lNagelen te priemen, en daar op met Kalk en Sout te vrijven , gefchie—

de aan veele : meenígte zijn in de Kalk-Ovens tot alle gebrand 3 andere

met hoopen , als by Buffels faamen-gebonden , zijn op Vlot-fehniten in Zee

gevoerd , en over boord gefmeten: of op glimmende Kool» vuuren lang

faam gebraaden; in Yfere Stoelen geboeid , of in een Braad-panne gerooflî;

Ook zijnder gefonder-herten ‚ in Netten gewoeld en voor de Wilde Bee

ílen geworpen : daar toe fommige ecrit heel en halfGevild zijn geworden 5"

andere vryheid gegeven om in de Vegt-perken met verfcheurende Beefien te

kampen 3 en onder lich te mogen verweeren _, duifend Dooden voor Oogen te

fien , {onder hoope van Overwinninge. Ook zijn Mannen en Vrouwen ,Jon-ß

gelingen en Maagden , verfcheidentlijk aan Kruis-houten en Pijning-Í’raal-V

ken , moeder-naakt opgehangen , en aan de hitte der Sonne , en aan de [teken

de Byen en Horffels overgelaaten :waar van fommíge noch te vooren eeríl: met

Roskammen ofmet vinnige Vleefch-haaken, het Lijfoveral open-gefcheurd;

ofte op een Trommel-rad gebonden ‚langs een Pinnebord , de Borítjammeri

lijk gereíílerd waren. Soo dat Eufebius naderhand , over de {landvailigheid

rlc‘gëĳg‘ der Chriflen-Martelaren roemende , met waarheid geleid heeft; De Man— -

¿unime- nen nerdraagen Vuur _, ‘S’waard ‚ Tfer , Krug‘flzlgen ‚Wilde Beeflen _. Water,

lî‘rcrn‘ï‘m Verwin/ang der Ledemaaten‚ Verfengz'ng, Oog—nz'tjieking‚ en Verder’uing

fälligen. ’van ’t gantfihe Lichaam. Kettingen en Брут _, Hanger en Don/i, en aller

leifiorten ‘van ng‘njirafiì’n omheljenfe metсофизмы ,‘ ook hebben de Vrana

'wen dit alles liever Mannelĳk met de Mannen uitgĳlaan _, dan de Afgoden

_ge-eem. Doch waarom dele wreedheden dus breed opgehaald , daar ons

„сайта doch alle die mishandelingen onder de Tien Vervolgingen gepleegd,veel net

grçore ter in dit Schrik-Tafereel, navolgens defe uitlegging verklaard worden. Hier

ter plaatfe van ons ingevoegd ; op datwe in de aanteekening der volgende

Manel- wreedheden , welke voornamelijk onder de Keiferen , Severus , Maximinus ,

mmm' ‚ Decius , Valerianus , Aurelianus , Dioeletianus , Maximianus en mogelijk

andere _. die in de tufTehen-tijden aan de gang waaren , niet en fouden ver—

pligt zijn , die t’elkens wederom te herhaalen. Welk Print-Tafereel dan by

yder Straf—wijle , met een byfonder getal gemerkt zijnde , van een neerí’tig

Befchouwer , navolgens defe verklaaringe , duidelijk genoeg tot de waarheid

der faake , fal konnen verfiaan worden.

I Den
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1. Den Martelaar ‚ een heet-gemaakte Yfere Maalje—kolder op ’t naakte Li—

chaam aan gefchoten; en fijn voeten in gloejende Pantofl‘elen gefieken. Hoedanig onder andere

wreedheden , ook aan Anthymus Bilfchop van Nicomedien gepleegd is.

a.. Den Martelaar op een Yfere Stoel over ’t Vuur gezet, aan handenen voeten valt ebonden , en

een Yí‘ere Stormhoed , gloeiende over ’t hoofd geltulpr, Een maniere die ten tij e van Матки;

Aurelius veel in fwang ging.

3. Den Martelaar in een Kopere Braad—panne gerooll’. : op hoedanigen onmenfchelijke wijlen Гош

‘ mige onder defelve Markus Aurelius ter dood gebragt zijn. En ten tijde van Antiochus Epipha

nes aan de Joden ook is geoefl’end ‚ »_ Mach. 7..

4.. Den Martelaar word Vuur en Wierook tuchhen de faamgeknevelde banden gelegd ‚ en gedwon‘

’ gen den Afgoden tegen wil en dank te Ofteren. Hoedanig volgens de getuigenis van Bafilius

aan Baarlam gepleegd is. .

5. ‚ Den Marrelaar werd levend in een ziedende Olie-ketel geworpen. Hoedanig onderveel ancle>

re ‚aan Maxmilianus en Nympha , na veel dagen ulthongerens, ten tijde van Aurelius gefchicd is.

6. Den Martelaar levendig in een vuurig Grafgeworpen en met Kôôl-vuur Verbrand.

7, Den Martelaar met Armen en Becnen aan Vier lage paaltjes een weinig van de Aarde verheven ‚

valt-gebonden , en met Vuur vanonder Gebrand ot Gebraden.

3. Вен Martelaar ruggelings op een Yl'er Ri_chelBed_, alsop een Roofler, over Kôôl-vuur gebra—

den. Hoedanig onderandere aan Laurentius den Diaken . onder Decius tufl‘chen de Sev‘ende en

Agtl’te Vervolging gefchied is. Als mede aan eenen Plato Billehop van Ancyra onder Diocletia

nus, na dar hem eerfl hetlichaam over een Pmne-bord , jammerlijk open-gefcheurd was, fie:

foodanigen Pijnig-Tuig by ’t getal I I. aangewefen.

9. Den Martelaar ruggelings tegen de buiten-kring van een dubbel Rad gebonden , dat vol УеГсге

Pinnen is, enlangs de grond over diergelljke Ylere Pinnen of Voet-angels ответом

10. -Den Martelaar met het hoofd nederwaards op een Dubbel Rad gebonden , en als een Slijpfieen’

ofHand-moolen , over’t Vuur door rook en vlam omgedreven , Geblakerd en geflikt. ’

11. Den Martelaar ruggelings 0 een fmal ofenkel Rad gebonden, en door ’t omgieren , over een

Yfer Pinne-Bord dat tegens e‘grond leid, het gantl'che lichaam elendig open-gefcheurd. Hoe— .

danig onder andere aan Clemens Bilfchop van Anc ra onder Diocletiaan gepleegd is: den Welken

naderhand ook noch op een Yl‘ere Rooíter gebra en wierd.

12. Den Martelaar een Yf‘ere Haak door de Enkel van de voet geflagen , en naakt over 'een rouwe en

{leenige Weg ‚ veragtelijk gefleept.

13. Den Marrelaar levendig op een Rad geleid , en met gekneusde Armen en Beencn ‚ tuchhcn de

Rader-fpeeken ingefieken , eenige dagen lang elendig aten omkomen.

‘ц. Den ’Martelaar met handen en voeten aan een fware fieen valt-geboeid. En de toppen der vin-`

' geren met gloejende Elllen , en andere lange en fcherpe DoornenofRieten, onder de Nagelen en

elders in ’t vleefch gefieken. Op hoedanigen wijle men ook leelt dat eenenBarachifius onder _

Sapores de Koning van Perfien . elendig gemarteldis. Suetonius getuigd ook van Caligula, dat

hy niet ligt ymand dedefierven , voor dat hy eerfl met Priemen geprikkeld en gepijnigd was , op

datfe ter dege voelden datfe filerven.

‘15; Den Marrelaar ruggelings uitgeflrekt,aan handen en voeten‘op een doorlugtig Trommel- rad “

bonden,word van een hoogte over rouwe en ůeenige klotfen,van een hoogte nederwaard gero d.

16— Den Martelaar door ’t Werk-Tuig Van een Pers gedrukt en ter dood gebragt. Hoedanig behal"

ven onder de Rooml'che Keiler Diocletiaan , ook onder Sapores de Koning van Perfien aan de

Martelaars ‚ Jonas en den voornoemden Barachifius gepleegd is.

17. Den Martelaai' tweelinds door het Houte Paard , foo met rekken als het beknellen van handen

en voeten gepijnigd, en daar na afgenomen en op verfclieide Wijfen omgebragt : gelijk in de v01

gende aanwijfing te lien is.

I8. Den Martelaar door ’t pijnigen op ’t houte Paard afgemat,word over Pet-(cherven en Schulpen

gelold en omgeWenteld gen 't mishandelde Lichaam door ’t begieten van levende Kalk, en bran

dende Olie, ter dood gebragt. Hoedanig veele Martelaren onder de Vervolging van Diocletiaan

te Thebaides geleden hebben. Gelijk ook noch een Briefvan de Gemeinte van Smyrna aan die

van Pontus gevonden word , in welkfe over dufdanige mishandeling klaagen‘. Potaminea wierd

onder defelve Keifer , te Alexandrien eerft fireng GegeelTeld ‚ en doe met ziedend Pek begOten.

I9. Den Martelaar door een Kaap-(tand ofWind-hafpel geweldig uitgerekt , en met Kluppels , als

met Trommelllokken dood geflagen.

2o. Den Martelaar , na dat hy met Geefl‘clen afgem at is. aan een gek notte Boom-Ram of Mik opge

hangen , en onder de Oxelen metGloejende Yfere Vleefch—Vorken of Ki‘ouwels gepijnigd , en

met Yfere fiaaven ofBrand—yfers gefchroeld. ‘

2.1. De Martelaa rs twee en twee ‚ nrggelings aan-een gebonden , en in een Ton met Pik en Swaavcl

levendig verbrand Op hoedanigen wijs ook fommige in Gewafìe enmet Pik—befmeerde Klee

`den of Tabbers van Papier of Linnen toegewoeld ‚in den brand gezet , tot Nagt-vuuren voor de

Roomlche Soldaten aangelleken wierden. Op welke Juvenalis en Martialis elders gefchimpt

hebben ; gelijkwe beneden aanteekenen. д

22.. Den Martclaar in een Metalen OS ofStier gezet , en door ondergefiookt Vuur ‚ alsin een Oven

M in mmm z ge
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gel'magt en gebraden. Hoedanig men meend dat Antipas de getrouwe Getuige . Apoe, 2:13. и:

Pergamus onder Domitianus gedood is. Ook getuigdmen , dat eenen Eullachius met Vrouw сп

Kinderen onder Hadrianus tot del'e geweldige dood ver-oordeeld is : nadat haar de Leeuwgn

verfchoond hadden. Anderlinds houdmen , dat dufdanigen Martel-tuig eerll van ceneri Perillug

uit vlcifugt, voor den Tyrari Phalarides uitgevondenis; die hem ookin plaats vaneen жадное

rige belooning , de eerlle proef fijner Duivclfelie vond heeft doen fmaaken.

23 . Den Martelaar word op vuurigc Koolen gewenteld , .en met gel'molten Lood en ziedende Olie

gedroopt. Hoedamg onder veelandere , ook een Difcipelm van Origenes gemarteld is.

ц. Den Martelaar met Yfere Brand-merken op't voorhoofd en andere plaatfen verfch eidelijk mis.

handcld , en aldus Verminkt en Verlamd , tot fehrik der Chriltenen henen gefonden.

25. Den Martelaar aan een Staak ofPaal met Vuur gebrand. Hoedanig Branden aan llaaken onder

Nero heel gemeen was; foo datfe tot Nagt-li ten dienden. Gelijk onder anderen uit het Veersje

van Juvenalis gelien word. Want fchimpen e op fekeren Gunfi-genoot des Keifers , Tigillinug

genoemd , welke Nero tot die wreedheid aanzette , (eid hy;

Koom Tigillijn te na, foo l'peetmen uw aan Staaken

Tot Fakkelen, gelijk (y llaande llaan en Blaaken ,

Die met geltrekre Keel valt rooken in den Brand ,

En trekken eene lleuf van Bloed en nat door ’t Zand.

Trajanus deed eenige Maafgden tot alfe verbranden , en maakte uit dat mengfel met Kooper , ее.

nige Varen , diemen in ijiie Baadllovcn gebruikte. Ja datfc eenige in Papiere en Linne Tab

baards gekleed, en metWas en Pek en Olie belli'ekcn, tot Nagt-ligten hebben aangclleken, daar

op heeft Martialis ook genoeg gefchiinpt. Gelijk Polycarpus mede dufdanig aan een Staak ge

bonden en verbrand is. v

26. Den Martelaarin een brandende Kalk-Oven geworpen. Op hoedanigen wijfe ontrent goo Mara`

telaats binnen Carthago omgebragt zijn; en onder andere ook de vermaarde Phocas in Pontus.

Waar van defulke van Prudentius, MASSA CANDIDA , datis Witte Klomp ofWit Deeg, гс

noemd zijn : gelijk Augulìinus dikmaal onder dien naam aan haar gedenkt. Men fcgdmede dat

defe wijfe van так: , leer gemeen onder Valcrianus in (wang ging.

27. Den Martelaar onder fwaare Zerk-lìeenen dood gepletterd.

28. Den Martelaar met hand-ftecnen dood geworpen.

29. Den Martelaar aan een Paal gebonden , en de Kinncbakken en ‘t Hoofd met hand-lìeenen ge~`

broken of aan ftukken gellagen. Ophoedanigen wijs b -na Ambrolius verteld, dat Soteris een

Edele Iorigvrouw onder Diocletiaan mishandeld wierd’.

30. Den Martelaar met Vuill-llagen, Voet-fchoppen en andere mishandeling , langfaam van-kant

geholpen. Hoedanig onder veele andere ook aan Photinus Bilfchop van Lyon gepleegd is. Ati

dere ook de handen ruggelin saan de Hielcn gebonden zijnde , worden met Stokken jammerlijk

dood gellagen: liet het voorEeeld daar nevens aan.

3 i. Den Martelaar met het naakte Lichaam o een Yfer Pinne-bord gelegd , en met Mangel-{lok

kcn dood gebeuk t. Gelijk getuigd word, at eenen Philippus de Soon van Felicitas , onder An

toninus Pius om den hals gebtagt is.

32. Den Martelaar aan handen en .voeten een weinig van de grond verheven , aan vier Paaltjes vall

gebonden , en op de voorige wijfe met [lokken gellagen.

33. Den Martelaar aan een Pilaar gebonden , en met fcherpe Roeden , en Ledere Sweepen met

Loode Klooten daar aan , on-ophoudelijk Gegeelfeld , en blond en blauw gellagcn. In welke ge

vallen ook de Scorpioenen ofYfere Doorn-roeden fomtijds geoelfend wierden. De Hillorien ge

tuigen , dat den Martelaar Roinanus, Diaken van foareen , met dufdanige Loode Bollekens on

der Diocletiaan , en veel andere onder М, Aurelius, elendig gellagen zijn. Als mede de Soon

van Felicitas onder Antoninus Pius; en de Leeraaren Vincentius , Eufebius en Potentianus on

der Commodus. Gelijk ook Gervalius met lijn Broeder Protalius onder Marcus Aurelius. In hoe

dani ge gevallen {omtijds Wervel-beenen cn Kooten , in plaats van Loode Bollekens tot dufdani

ge Sweepen ofGeelfels plagten gebruikt te worden.

3 4. De Martelaars met haar vieren ruggelings aan een lage Paal gebonden , en elendig met Stokken

of Kluppels den rugge gedorll en doodgellagen, Op hoedanigen wijs onder anderen ook Vale-_

ria de Vrouw van den Martelaar Vitalis , onder Nero binnen Milanen ter dood gebragt is.

35. Den Martelaarmet vier Koorden aan handen en voeten , door geweld van Beulen , van mal-I~

kanderen gefcheurd. Hoedanig ook vecllinds door Paarden gefchiede.

36. Eenige Martelaars te gelijk aan een Paal gebonden . worden op ilerfcheide wijlen met Yl'ere

Kammen geroll en de Borll open-gel'cheurd; ofmet dubbele Klauw-Tangen ’t vleefeh afgekne

pen; of met een kromme Mes-haak de Borll van een gerukt. In welk geval ook de Scorpioenen

onfere Doorn-roeden gebruikt wierden. Hoedanig onder andere Dorotheus cn Gorgonius, Ho

velingen van Diocletiaan gemarteld ‚ en naderhand met Sout en Edik overgoten zijn. Gelijk ook

` fcker Dienllmaagd Blandina eerllelijk aldus lang gìpijnigd , en daar na met eenen Ponticus aan

М een Kruis-hout opgehangen , van de Becllen verllon cn is~ ’t Selve is mede gepleegd aan Eulalia

onder defelve Keller. En aan Eupodiusen Alexander , onder Marcus Aurelius , benef'fensveele

andere onder Valerianus. Gelijk ook eenige dus Geroskamd , naderhand op Pot-fthervcn om

ewentcld zi` n.
8 l 37’ D c
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3 7. Den half-dood gefoolden Martelaar langs de grond op Yfere Voet-angels gewenteld ‚ en elen

dig laten flerven. Slet hier toe ook na , de 17, en 18, aanwijfing.

38. Den Martelaar met het hoofd nederwaards in een fiinkende Born-Put geworpen , en ver

fmoord.

3 9. Den Martelaar door twee geweldig neergebogen Boom-takken, met de Beenen van malkande

ren gefcheurd. Hoedanigen {traf-handeling onder Diocletiaan feer veel te Thebaides gefchie—

de. Gelijk ook getuigd word , dat Alexander de Groot, eenen Веди; де mede-makker van Narba

zanus , die den evlugten Darius in Meden vermoord hadden , op defe wijfe fijn begane Feit
doen boeten heetst.

4o. Den Martelaar in een Bootje gezet , vol Pek en Vlas-floppelen , en ’t Vuur daaringefleken , op

het Water drijvende laten verbranden. ‚

4I. Den Martelaar met een groote Steenaan de hand ofvoetin de Rieviere geworpen. Hoedanigen

dood verfcheide Brffchoppen aangedaan iS.

4.2. Den Martelaar op defelve wijfe met een Steen om den hals van een hooge Brugin een Rieviere

verdronken. Hoedanig aanfeker Bilfchop Qxirinus in Illyrien gefchiede ‚ in ’t Sevende jaar van

de Diocletiaanfche Vervolginge.

43 . Den Martelaar met eenige {waarte in een Vis-net gewikkeld en in’t Water verdronken.

4.1.. Den Martelaar levend in een Loode Kíft , te Water gefonden.

45. Den Martelaar te gelijk met een levende Hond . een Aap , een Adder en een Haan in een Lede

ren Sak genaaid en in de Riviere geworpen. Zijnde dit anderfinds de gemeene [trafdiemen een

Vader-moorder plagt aan te doen.

46. Den Martelaar met het hoofd nederwaards aan de voeten opgehangen , word met Toorts-Fak

kelen geblakerd ;en daar door van den damp geflikt. Hoedanig Branden en Blakeren door Lam

pen en Fakkels feer veel onder Nero gefchiede; als by Tacitus te íien is. Den Genees-meefter

Panthaleon , onder Maximinus dusmet Fakkels en Keerffen geblakerd zijnde , is daar na Ont

hoofd geworden.

7. Den Martelaar aan eene Voet met het hoofd nederwaards over ’t Vuur gehangen , word met

Stokken gefiagen , en door den Rookdamp verí’cikt. Een Mattel-wijfe die feer gemeen in Ara

blen en in Cappadocien is gepleegd.

4S. Den Martelaat ruggelings aan bei de handen opgehangen ; de Schouderen met het Boven »lijf

van agteren met fwaare Sout-klompen beladen. Hebbende de Mond met een diërgelijke Steen

of Sout-bal opgefpalkt.

49. Den Martelaar met het hoofd nederwaardsaan bei devoeten gehangen, word met Smits-har

mers het hoofd vermorfeld.

5o. Een Martelaar levend by het onderfte Kinnebakken , aan een Vlcefch-haak opgehangen om ‘

daar aan elendig te fierven.

5 r. Den Martelaar met de een hand aan de Knie , d'ander aan de Voet gebonden , en met het hoofd

neerwaards aan een Yfere Band opgehangen; zijnde het ander Been door groote aangehegte

Steenen feer befwaard.

52. Den Martelaar door een fijne Strop-koorde aan bei de Duimen opgehangen, en de voeten door

Gewigt-ñeenen befwaard.

5 3 . Den Mattelaar by de Voeten met het hoofd neerwaardsopgehangen , en den hals door een aan

gehangen Steen beladen.

54.. Den Martelaarlevendig de Huid afgevild.

5 g. Den Martelaar aan eene hand en een Voet overlangs aan twee Vlees-haaken opgehangen.

56. Den Martelaar Borít en Buik wreedelijk open—gefneden, en de Lever uitgenomen; die de

Heldenen gewoon waaren met de Tanden aan te vatten.

57. De Martelaars verfcheidentlijk aan eene hand opgehangen ,_ en de voeten met fwaare Steenen

gedrukt. Hoedanig feer gemeen binnen Alexandrien onder Diokletiaan gepleegd wierd.

58. De Martelaar of Martelarefle by het Hoofd-hair opgehangen , en met fwaare Steenen aan de

voeten gebonden. -

59. Den Martelaar de Tong met geweld uit de Mond gerukt en afgefneden. Hoedanìg onder an»

dere ook aan Romanus de Diaken van Cefar-een , ten tijde der I_)rocletiaanfche Vervolging on

der Galerius gepleegd is, Als mede aan Eugcnius onder Maxrmmus met verminking van handen

en voeten.

во. Den Martclaar agterwaards aan de handen op den rug, opgehangen ;hebbende een fwaare [teen

om den hals en aan de voeten valt—gemaakt.

61. Den Martelaar aan eene Voet met het hoofd nedetwaatds gehangen, [onder eenige befwaringe.

67.. Den Martelaar verfcheidentlijk aan {lukken gezaagd. 't Gene ook felfs aan de Vrouwen en

Maagden gepleegd is , als in de voorbeelden der Martelareffen , Tarbula en hare Suiters kan ge

Íien worden.

63. Den Martelaar , fijnen Rugge vol Yfere Nagelen tuffchcn de Schoudercn en Ribben ingeflagen.

64. Den Martelaars Borfl.‘ met een Havegeer , Kruis of Fret-boor doorboord.

Mmmmtn 3 65‘. Den
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6;.. Den Martelaar de Tanden met geweld uit de Kinnebakken gebrooken.

66. Den Martelaar na eenige rekking doorfiaan te hebben , ter zijden aan l’t Houte Paard ofPijn‘

bank. aan handen en voeten gehangen , en met brandende Toorts-Fakkelen rond’om geblakerd.

Siet hier юс ook de 17, i 8, en 3 7.aanteekening.

67. Den Martelaar met geweld van Koorden ,aan een gefcherpce Sprict , als aan een Spit overlangs

door 't onder-lijf heen geregen. Hoedanigen Inpaling heel gemeen onder Deciusin {wang was.

‘8. Den Martelaar met de handen op den rug gebonden , word by wijfe van Wippen dikmaalop

gehaald , en op {рте Kegel-fieenen neei‘gebonfi. Een Martel-wijle die ook over’t Vuur, on.

der Diocletiaan veellinds te Alexandrien geoefl‘end is.

‘9. Den Martelaar half in de Aarde bedolven ‚ werd foo gelaten om te flerven ‚ ofmet fieenen

Dood gefmeten : hoedanigen indelving dikmaal gefchiede tot aan den hals. Vitalus de Man van

Valeria is onder Nero aldus omgebragr. En dat fulks ook veelmaal onder Domitianus gefehie->

de ‚ heeft Plutarchus aangereekend. ‚

7o. Den Martelaar levendig van een gebouw ofhooge Toorn afgefmeten. Door hoedanigen wijfe

Calixtus de Bifl‘chop van Roomen , na veele Stokflagen omgekomen is. ‚

7 I. De Martelaars op verfcheide wijfen met de Bijlg Onthoofd , handen en voeten afgekapt , of

Gevierendeeld , en arm en Beeneloos laten omkomen. Gelijk fulks onder Trajanus , Galerius en

Maximianus veel gefchiede: en in feker Hifioric van eenen Hadrianus , een Hoofd-Officier, met

Drie-en’twintig andere te fien is. _ ‘

72. Den Martelaar aan een Paal gebonden en met Pi'len doorl‘choten‘ Hoedanig Sebafliaan onder

Diocletìaan gedood , na welk hy in een fiinkende iool gefmeten wierd. Als mede Gudelia van

de Perfianen , die eer-Il het Aangefigt gevild wierd.

7 3. Den Martelaarmet de voeten aan de [leert van een wild Paard gebonden, en langs de grond ge

fleurd. Hoedamg ook veele Martelaars met twee Paarden van een gefcheurd zijn. Gelijk aan

Hypolytus de Leerling van Laurentius , onder Valerianus gefchiede.

74.. Den Martelaar in een Net gewikkeld . en voor de dolle Stiei‘en geworpen. Gelijk dc Kerkelij

ke Hillorien getuigen , dat’er onder Diocletiaan ‚ in Palel‘rina , Africa , Egipten en Phenicien ‚

ontallijke menfchen door Stieren en Wilde Beelten‘omgebragt zijn. Onder welke eenen Aga—

pìus en Thecla vermaard zijn. ’

75’. Den Martelaar aan dolle Honden overgegeven. Hoedanig Sylvanus , een {lok-oud Man , die de

Kerk xL jaar gediend hadde , onder Maximianus gehandeld is.

76. Den Martelaar met Beefle-Vellen omhangen , en Voor de Leeuwen en Tygers geworpen. Op

hoedanlgen Wijfe de Keller Nero veele Chriftencn , die by den Brand van Roomen valí‘chelijk te

lalì le_1. deed omkomen ; als te fien is by Tacitus aan fijn Vijftiende {aar-boek. ’t Gene veel—

finds inde Schouwburgen gefchiede,gelijk aan Ignatius Theophorus В}: thop van Antiochien na.

veel pijmgens te beurt viel. ’t Geen in onfe Print-verbeelding geen voegfame plaats kon vinden.

77. Den Martelaar de Beenen aan {lukken geflagen , en aan eenlangí'ame dood overgelaten. Hoeda.

mgen mishandeling de Kerkelijke Hillorien verhalen dat in Cappadocicnfcer gemeen heeftin —

{wang gegaan 5 Ьу e Romeinen CRURIFRAGIUM genoemd.

NaarderVERKLARINGE

Over de Vertoogfchets der voornaamfie Pijnig‘Tuigen , welke mogelijk

den Befchouwer , van wegen de over-groote omflag der Martel-[trafen ,

in ’t voorige Print-Tafereel wat te bekrompen mogten afgebeeld fchijnen.

Hoedanígen diergelijken faamenkoppeling van Straf-Tuigen , de Keifer

Galerius , by—na even foo in Illyrien , tot een Schrik-Standaard tegens

de Chrif’tenen dede opregten; op dat niemand fich meer verfiouteniou

de , dien name te belijden.

 
A. Vertoond de Kruis-fram aan welke de Martel- F. Een Yfere Klaauw-Tang om ’t vleesvan de

tuigen als aan een Wapen-zuil ofOverwinning- Beenen af-te fcheuren. Hoedanig een Aal—

Itandaard opgehangen Zijn, oude gevonden is in [ekere Dood -kelder

B. De Burgemeefterlijke BuÍTel in welke de Bijl , van het Kerk-hoflin’t Roomfche Vaticaan,

als een Teeken van ’t Romeiní‘che Hals- geregt G- Stokken 0f Kluppels Om de uitgerekte Lí.

ingebonden en voor de Roomfche Burgemee- chamen als met MangelofTrommel-ftok

fiers en Overheden gedragen wierd. ken te Паап.

С. Brandende Lampen om te Zengcn ‚ te Blake- H' Ledere Gcefl‘el-riemen д 85€» die fomtijds

ren , en met Rook en Vlam te doen flikken. VerknOOPt wierden.

D. Toortfen van Pik—touwen metWas en Olie ge- L Свыш-koorden met Loode BoUekengKo

droopt , om daar mede de Gepijnigde te Bla- ten, BlkalS 55C»

keren , en de Vuuren aan te lleeken. . Een Yl'ere Kam , om de naakte lichaamen

E. Scorpioenen of lange flag-Rocden met Yfere te.R°5kammen en ’с ‘lef-‘fdl van deBorlb

Doornen. _ Ribben te fcheuren.

71

L. Een



 

 

 

 

  

 

de Martel-tuigen tot een Overwinning-Teeken aen`tlcruisHout opgehangen.
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N.

О. Een Martel-Rad aan welk den Martelaar ge

. Een Yfere Mes-haak om de Воз-П: en Buik open

te fcheuren , бис.

. Een dobbele Yfere Klauw om onder de Oxe

len en tedere plaatfen ,_de uitgerekte Lichamen

te pi 1nigen.

Pijl-kooker met doodelijke Schigren.

bonden , over een YferPinncbord het Lichaam

open-gefcheurd wierd.

Р. Ееп doorlugtig Trommel-Rad ofHafpel, op

welk den Martelaar gebonden van een ileilre

nederwaards geworpen wierd.

Q Een Houte Paard ofRomeinfe Pijn-Bank.

R. Een brandende Kalk-Oven.

S. En Kooper-var daarin menden Marrelaar

inde Olie zood.

T. Een Gewigt-fleen om de Opgehangene de

handen en voeten te befwaren.

V. Voet-Angels, op welke de Marrelaars langs

de Aarde gcwenreld wierden.

X. Een Vuur- Wagen in welk meu de Brand

en Sehroei-Yfers gloeide , 8сс.

Y, Yfere Roofters daarmen de Marrelaren op

Braade 86C. De гей verklaard iig fclve.

 

 

 

Aar gelijkwe teritond feiden , dat de Kerke onder de laatíte daagen

Mvan Antoninus Verus , anders de Philofooph genoemd, een tamelijke

rulle kreeg; alfoo hield die ook noch een wijltje aan onder de volgen

de Keifer Commodus 3 die wel een Monfier in wreedheid , en een Реп: in gie

righeid voor de Roomfe Republijk was 5 doch de Chriitenen niet en vervolg

de. ’t Gene hier uit fcheen te ontíiaan , dat hy eenigiinds gedagtig zijnde

de Wonder  daad aan lijn Vader Pius gefchied; als mede dat lijn By-zit

Marcia dien hy {ест beminde , den Chriítcnen alfinds gunltig was , en den

Keifcr ’t vervolgen derfelve , fonder ophouden afried. Gelijkmen ook meetid

dat onder defe tijd, het Chriiten-Geloofin Schotland geplant is 3 als wanneer

de Romeinfche Heir-magt , van den Hollandfchen Bodem ontrcnt het Huis

te Britten , derwaards overfcheepte. Hier op dan beurde de Chriltenen het

hoofd een weinig op , en veel aanfienelijke Familien te Koomen en elders,

namen het Geloof` aan; foo datfe nu openbare Vergaderinge hielden , en de

Leeraars vry en vrank de Gemeinten befogten; alhoewel’er een kleine liribbe- g

ling onder voorviel : want een fchelmfen Slaaf, den Raadsheer Apollonius b Een Rade;

den Raad van Koomen aangeklaagd hebbende , wierd опдсг де handhnving 2mg,

van feker oude Wet, (welke beval ymand te moeten (halfen, die aangeklaagd beklapr.

wierd dat hy een (Ли-Щеп was д) het Hoofd afgellagen. Maar overmids ook

een laater initelling van Antoninus eifchte , darmen de aanklagers der Chri.

frenen dooden moelt , op dat het on-ophoudelijk beklappen , den Heide

nen eenmaal den mond gefnoerd wierd 5 heeft den Raad , om ook die Wet te

voldoen, defen verraderíTen kriegt , de Beenen doen Breken. Yts diergelij ks

ofnoch erger, gefchiede mede aan vier Kerk-Leeraars, welke op de Geboor

te-dag-viering van Commodus verfchenen waren;\vant iiende den Keifer met

een Leeuwen-huid toegedoft ,Wierook Olferen aan~Iupiters Gouden Beeld,

cn aan dat van Hercules , met uitroeping , Dat defe waaren de Befchermers

van de Republijk en vryheid der Romeinen : foo hebbenfe dcfe daad gantfch

heftig onder ’t Volk beitraft: waar over gevat , Commodus haar belafle met

geloode Snoeren dood te Geeffelen. Gelijk ook den Raadsheer julius , na

dat hy van den Keifer dapper was'overgehaald , met Mangel-Rokken dood

getrommeld wierd. De Heidenfche Vervolging egter nu een wijl aan het

iluimeren geraakt , wierd de Kerk weder door opkomende Ketterien опций;

infonderheid van eenen Montanus een vreemden @ant uit Phrygien , die О???

twee Hoeren by fich hadde , welk hy voor Propheteffen wilde gehouden мзда:

hebben. Еп terwijl defen een groote verwarringe, en aanhang van Difcipelen паз.

maakte, quamender noch andere Ketters uit de {link-poel van fijne vuile Lee-_

re voor den dag д waar onder eenen Themifus , Coriarius , Artemon ‚ Patro

clus en andere , met een fwarte kôôl geteekend Haan. Ter Welker tijd ook

Symachus gefield word gebloeid te hebben , die wel feer Geleerd I, doch on

draaglij k Eerfugtig was : en hoopende by de Joden grooter agting dan by

. de

Ruile del:

Kerke on.

der Camí

modus.
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- Symachus de Chrií’cenen te hebben, is hy tot de Befnijdenis overgegaan. Den felven heeft:

äääi'fim het Oude Tefiament niet alleen in het Grieks vertaald, maar hy heeft dat ook

rot dejo? in de meefte plaatfen die Сhriílus als de ware Mefiìas gunllig waren, veelfinds

dc" 0m- vervalí’c 3 foo dat Hieronymus hem, EenYoodfchen Ketter genoemd heeft.

Сотто- Na dat de Keií‘er Commodus door fijn Wijfvergeven , doch daar van op-v

duSkad komende, vanNariflus onder een Worflel-gevegt , den krop ingeduwd was;

Ёж!“ hield de rufle der Kerke nog aan , tot ontrent het negendejaar van den Keifcr:

Septimus Severus , die wegen fijn Wijf Mammea , in den aanvang wat in

Kscffvfrräîa, Toom gehouden wierd;zijnde tuíl'en beiden Pertinax op den Vijf-en-taghen

Рсггйпах ш tigi’ten dag fijner Regeeringe gedood 5 en Didiusjulianus , om dat hy het

Nm“ Rijk met Geld gekogt had , door lafl‘ van den Roomfchen Raad , aan een

kant geholpen. Severus van gering opgekomen , was egter doortrapt en wel

ervaren in Oorlog en Vrede : En leer gelukkig zijnde in den krijg ‚ overwon

hy beide Perfennius Niger, en Albinus , die fig tegens hem hadden aangekam‘.

_ En feer genegen zijnde tot wreedheid , begon hy eindelijk ook de Chriíìenen

(tegens welke hy door veele ‚lafleringen opgehitfi: wierd ‚ om dat hyfe mo—

gelijk alte gunfiig was 5) foo heftig te vervolgen , dat fijn woeden genoeg

faam voor de Vijfde der fwaare Tijden, mag aangeteekend Praan. Gelijkmen

ook van defin Bloed—hond plagt te feggen д Dat h)’ ofnooit hadbehoorenge

hooren te zyn, 'van wegen fĳne wreedheid ,‘ of nooit had behoorengĳior‘ven te

zijn, ‘van wegen ner Nazaaten Ondeugd. Ja de Kerkelijke Hillorien getui

Viifdc _ gen , dat lelfs de Beken en Oevers der Rivieren, van ’t Chrifien Bloed , onder

g defen Keifer Rood geverfd hebben gefchenen. Soo dat hem felfs eenige,voor

vmw’bî den Antichrifi gehouden hebben. Ofals andere‘hebben aangemerkt ,dat hy

îïïáäp ten minllen fijnen Naam SEVERUS , dat is Ge/irengen ofWreeden , niet fon

{ша in Ьсг der een byfonder nood-lot bekomen hadde. In’t begin dan deed hy vele Chri

"а” 203. {tenen dooden ; en verbood wel fcherpelijk dat Geloove aan te nemen : waar

‘ toe dan ook dejoden over-al , genoegfaam quaad Zaad tegens de Chrifizenen

uitflrooiden ‚ ор datfe met haar te bekladden , haar felven verfchoonen mog

ten. Nergens ging het thans erger dan in Egípten en Theba ; en men fogt de

M :mem Chrillenen over-al naauwkeurig op,en fondfe met heele drommen na Alexan

тёщи drien ; daarfe als in een algemeen Slagt-huis , op een gewiífe Vleefch-bank

N Мст— raakten. Alwaar ook Leonides de Vader van den vermaarden Origenes , een

апсп. Martelaar geworden is; en fijne Moeder met feven Soonen, ver-armd over

bleef, wanneer Origenes flegts Seílienjaaren oud was. En gelijk Severus na

een drie-jaarig verblijf in Engeland ‚ daar hy de Britten overwon , aan fijn ein

de quam ; alfoo vindmen ook de gedagtenis van fijn overfcheping uit Hol

land derwaards , in de grond-{Peuren van het Huis te Britten , gelegenaan

den uitval van den Rijn , daarle fich in de Noord-Zee ontlaít , beveiligd;

thans meef’c met Duin-zand en Zee—water beílulpt 5 gemeenlijk ARMAMEN

TARIUM BRITTANICUM , of Wарен/ли): der Britten genoemd: ’t gene Se.

verus en na hem Karacalla ‚ wederom heeft doen opmaaken ; gelijk het Op

fehrift van een uitgehaalde Steen getui d; namelijk , Dat de Kei/er Septi

тш Se’verm , en Aurelia/5 Antanznm ry'gs—O‘veîfle , datWapenhmês door

.Gelmde ouderdom 'vervallen , wederom herbouwd hebben. Heden noch een í’tuk Zee

làla‘mg“ waards-in, den Ïooren ‘van Kalla, of Op Кана, van de Villers genoemd. On

sêîïßcr der defe tijd hebben veele fraaje Mannen in de Kerk gebloeid, als met namen,

blmidm- Clemens d’Alexandriner , Minucius Felix en den geleerden en feer welfpre

VECES? -kende Tertullianus , die ook geenfinds Pril ílond de Chriílenen door deftige

Woord- Verantxvoord—fchriften,af te wallen van de lal’ter—kladden die hen van de Hei

denen op ’t lijfgefmeten wierden: betoonende daar in met befiendige blijken,

Chnllenen. dat de Chriílenen geenfinds vyanden van ’t Roomfe Rijk waaren , maar darle

’ ’ ~ ’ felfs
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felfs voor den welfiand des Keil‘ers baden : en datfe mede van het betigte

Kinder-dooden , foo af—keerig waaren , datfe felfs geen Beefie—Bloed en a—

`ten 5 noch ook geenen Ezels-kop tot haaren Godt hadden ‚ gelijk de leugen

agtigejoden van haar uitlh'ooiden : befluitende voorts fijne Verantwoordinge

met defe opmerkelijke woorden, feggende; Soo meemgmaal w)’ тиши Áf- Sluit-mie - .‘
gemaaid worden, botten zo] in meerdergetal uit : het Bloed der IChrzßlened,

a een Zaad 'voor тир Kerke. Wат‘ ‘wie {Лёг doch die door de óefo/oouwz'n- гпшоогд

ge ‘van het laau’we ¿Fünftel-bloed, met aange/èt en word, om te onderfiìe- mmf"

ken, wat agter defe Godsdienfl fihuz‘ld .? Ьп wie iflèr doo/J die het regime

derfiîgt hebbende‚‘niet tot defelve en werd toegevoegd? ya wie ‘van haar

en wenfchtfilfs met te lĳden _, wanneer lo] tot haar overgekomen И ? Maar al

hoewel de volgende Keifer Karakalla een Brocder-rnoorder en een Bloed

fchender voorhem felven was 5 en daar toe ook noch den Regtsgeleerden Ра

pinianus om den hals bragtpm dat hy hem de Doodflag van fijn naalle Bloed,

op fijn Moeders Schoot geplengd, voor den Roomfchen Raad weigerde

te verdedigen, (feggende; Dat het/ba hg: niet en fwd/.f de role/z ‘van‘ver—

moord Broeder-bloed машут, als die fieb/èl‘uen op den halx te haa—

lm ;) nochtans had de Kerk in fijnen tijd wederom wat ruí’re ; zijnde Ka- Rufleon

rakalla felfs ook met Chrilten-melk opgevoed. Ook was het defen felven, die d" Km“

eenmaal fiende de Schoot van fijn Stief-moederjulia te geil ontdekt , in defe kalla.

woorden uitviel en feide; I/eртwel wz'llen,b_y—aldien hetgeoorlofdили. мир:

- En wanneer julia onvertoefd daar op antwoorde; Het 125g’eoorlofd , fiìo ’e fsm“

u alleengeluji, weet¿y met dazje Kei/er zy'd _‚ en Wettengeeft , maargeen en word ver—I

ontfangd? Bcfliep hyle en namle ter Vrouwe. Naderhand in Mefopotamien “ю“д'

Oorlogende , is hy onder ’t affiijgen van fijn Paard , door ’t beitel van fijn O- Opclius

verflen Opelius Macrinus , om fijn ontugt en wreedaardigheid vermoord. En ЁЖ?“

alhoewel dcfen Macrinus, en fijn Soon Diadumenus , Keifcrs wierden ;foo word Jer.

.. zijnfe doch in ’t volgende jaar , als Keifer-moorders om den hals gebragt , en ш°°“‘°

Heliogabalus aan het Rijk gekomen. Defe een on-egte Soon zijnde van Anto- Heliogaba.’

nius Karakalla , was een vuil en ontugtig menfch; eerlì Varius Antonius , en lus каш.

daar na HELIOGABALUS , dat is , Prz‘efler ‘van de Godt ELAGAB ofde Sonne Мат“

genoemd; om dat hy voor defelve een Tempel bouwde , en den Chrifienen foo gc

oorlof gaf daar in Godsdienl’t te oefenen ,loofe fulks ter Eeren van de Son

ne wilden doen. En na dat defen fich felven gelubd , en geheel verwijfd ¿mit i

had beginnen aan te l’tellen , is hy te gelijk met fijn Moeder van fijn ei

gen Soldaten omgebragt , en de Lichaamen in den Tyber geworpen. On- Blad—

dertuffchen was het vry geruit voor de Chriltenen; en hield defelieuw- Word

te noch lang onder de volgende Keiler Alexander Severus aan ; die een goed

aardig en feer vroom Man , en gantfch ongelijk aan de Zeden van Karakalla Tyber ga

en Heliogabalus was; zijnde íelfs ook niet heel af- keerig van de Gods- worpen’

dienl’t der Chrifienen; alhoewel hy om fijn Kroon te befchermen , fich niet sâlc‘îlìud"

en dorfi bloot geven: fulks dat door de aaní’tooking van Ulpíanus ‚noch Keira.

al eenige aanfienelijke uit de Chriílenen in de keers vlogen. Doch hierin Уст“ 6g

tijdelijk van fijn Moeder Mammea afgemaand , is hy foo verr overgeko— Emmen“

men , dat hy de Beeldnis van Chrifius in fijn Bid—kamer dede í’cellen , en rc 2iin- .

de Chrií‘tenen , in fpijt van alle de Roomfche Prieí’ters die’er fich tegen zetten, .

plaatfe tot haar Godsdienfi inruimde. En na dat hy een wijl Zeeghaf‘tig tegen

de Parthen den krijg gevoerd hadde, is hy te Ments in Duitsland gedood ;

als ook fijne Moeder, die de Chrifienen leer begunfligd, en tot Origenes одет,

groote genegentheid betoond had. Als den welken fy op het gerugt van bcmi‘ndv‘"

fijn groote Geleerdheid , na Antiochien tot haar op-ontboden hadde. Gelijk 16:32,“

men ook meend , dat Minucius Felix fijne Saamenfpraak OCTAVIU s , te de—

Nnnnn ‚ fer
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fer tijd in voordeel van de Chriftenen fchreef. Maar doch wat mogt het

helpen, nu’er na defen goeden Keifer , een ontmenften Beul opltond , en

Maximinus fijn plaatfe in-nemen moeft: een Man van wien Capitolinus

тещи- fegd , dat’er nooit wreeder Tygerop Aarden was. Zijnde van langer-hand,

1ооГс ` “а ja van een Vee-drijver Soldaat , Kapitein en Krijgs-Overfte5 en ten laatPten

ldoor een dolle drift des Krijgs-volks, buiten het gefag van den Raad , tot

minus. de Keiferlijke waardigheid verheven.Hy was heel onbefchoft en groot van Li

ma; chaarn 5 en men geeft hem na , dat hy te mets ontrent Veertig Ponden vlees

32,1 Lio op een Vret-maal vernielen kon. Sijn kleine agtinge en flegte af-komile ,

стат Г" maakte hem verwoed tegen allelwelgeboorne menfchenpfdie in eenige uitne

' mentheid, boven ’t gemeene volk uitllaken: vermoordende alle dien hy meen

de dat kennis van fijn geringe oorfprong hadden. Dus moeflen het dan ook die,

welke voornamelijk onder de Chriílenen vermaard waaren , сел-{Ъ ontgelden :

_ want hy dagt , ja liet het genoegfaam verluijen 5 111: de Kop/ŕukken 'van kant

13684с zyn ,/al den gemeenen hoop, het Chrg'ßendom wel haaß defohopge'ven . Waar

door dan nu wederom een harde Vervolging opflond 5 als dewelke op een ta..

limimßh melijke ontílaking van fmerte gevolgd , niet fonder grondvefl voor de Sesde

а Vervolginge te agten is. Die anders ook wel kort, maar vry heet en fcher

by f0mmi- was. Soo dat Origenes lich doe bewogen vond ‚ от fijn Boek van het Marte

Ё; laarfehap te fchrijven 5 op dat hy fijn Geloofs-genooten een {tandvaftig ge

teld» moed onder den riem ftak. Maximinus onder dies voortvarende tegen fijn

hYä'vîlfd- Vrienden , en boven al tegens de Chriílcnen te woeden , bragt’er in korten

Liliiminus tijd, ontrent Vier duifend om ’t leven. En daaraan niet verzadigd , fpat.

te hy na den Duitfchen Bodem, daar hy by duifende Dorpen af-brande,

en geen kleen getal vermoorde ofin ílavernie wegvoerde. Ook wierd Pon

tianus de Biffchop van Roomen , na veele mishandelingen naar het Eiland

Sardinien verwefen 5 en fijn navolger Anthems, die de eerfte is geweeft

welke fich beneerßigd hadde, het leven en uit-einde der Martelaaren tot

aan fijnen tijd te befchrijven, is ook tot deífelfs Regiíter gebragt. In hoe

danigen wreedheid dit Всей volharde , tot aan fijn laatften Doodfnik : wel- .

ke hem te gelijk met het fneuvelen van fijn Soon , door lijn eigen Soldaten

aanquam , en haare Lijken daar op beide in een Riviere geworpen wier

den : fchoon ook dienjongeling het leven vry beter dan fijn wreedaardigen

Ё???“ Vader paire. Na hem volgde Gordianus de jonge, uit liet Stamhuis van

тошна Scipio Africanus gefprooten. En alhoewel defen feer goedaardig en vrien

1’hálii>ä‘ß delijk van aart was, en de Chriflenen ongemoeid liet 5 is hy egter van fijn

gc °° ' navolger Philippus vermoord, doe hy {legts weinigjaaren de Beheerfching

Daher" was magtig geweefl. Defen dan was niet alleen den Chriftenen gunftig , maar

gifë'âëjk hy wierd ook felfs een Chriften 5alhoewel de Heidenen feiden , dat hy fulks

исп 6с1ооЕ alleen uit loutere geveinflheid dede , om fij ne Schelmůukken te befwagtelen.

“Dmmd- Ну wierd van Fabus op den Paafch-dag te gelijk met fijn Vrouw Severa en

fijn Soonjulius Saturninus Gedoopt.Het Cbrillen Bloed-vergieten hier door

vrede der wat opgefchort blijvende , fag de Kerk wederom nieuwe Ketterien opftijgen:

fclïlgfn'ä“ onder welkfe fig infonderheid befwaard vond door de Leere van eenen Beryl

vin nieuwe lus 5 welke ook in de Opperkerk-vergaderinge van Philadelphia verdoemd,

кш‘тд- doch hy felfs van Origenes wederom op het regte fpoor gebragt wierd. Ook

itonden om defe tijd de Novarianen en Catharen op, van welke Cypria

nus Biífchop van Carthago, veel heeft weren te feggen: Gelijk mede der

Philippe; Chriflenen aaiigewaífen vryheid , niet lange [tand hield : want Philippus tot

'gf/1315i' fijns en der Chriltenen ongeluk ‚ den Overften Decius Meílius na Pannonien

глянем. fendende, op dat hy haare Gproerigheid intoomde, is hy den Keifer afge

ûckcn en
graag@ vallen 5 en felfs tegens hem te Velde шуте, heeft hy hem ontrent Ve

tonen
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ronen geflagen; daar Philippus niet alleen felfs dood bleef,_ maar fijn Soon

korts daar op ook te Roomen vermoord is , en Decius de Keilerlijke waardig- Klgäiu‘

heid in fijn plaatfe aanvaard heeft. Die daar op wederom een foo wreeden Ver- ‘ L

Volger der Chrifienen wierd , dat fijn tijd te gelijk voor de alderhevigfie en de sci/md;

Sevende der benaauwde Tijden der Kcrke gehouden word. Den lelven was ЕЩЁ?“

van mecninge, dat hy om fijn haat tegen Philippus en fijn Stam-I_-Iuis te betoo- kater De

nen , niets voegfaamers ondernemen kon, dan fichop de Chriítenen te ver

haalen , aan wien Philippus opentlijk was gunfizig geweel’t. Dus deed hy by eemge

dan door fijn Bloedige Plakkaten , over-al foo veele menfchen ombrengen, даёт

datmen van fijn tijd geleid heeft ‚ dat de Martelaaren minder als het Zand g ’

aan den Oever der Zee te tellen waaren. Gelijk’er ook noch een Briefvoor

handen is, van Dionyfius Alexandrinus , aan Fabius en Germanus gefchreven; onder D‘

daar in hy als een Oog-getuige , de wreede mishandeling van veel voorname ciu*

Mannen oml’tandelijk verhaald. Waar onder ook Apollonia en Babylas , en

mogelijk Laurentius, en Sixtus met andere gemeld {laan— Welken Laurentius

op een Yferen Roofier levendig gebraden is,en vermaard blijft onder de Mar- Laurentiu!

télaren ‚ feggende na een wijle Lijdens tot den Tyran 5 Het и genoeg Ge. Ёж“

¿maden ‚ [werd om en Eet. ’t geen andere onder de Negende Vervolging van gebraden.

Licinius Valerianus voorgevallen Rellen. Ook heeft Cyprianus van dele tijd _ .

geklaagd д dat veele Chrifienen , van wegen de onlijdelijke Pijnigingen die

men haar aandede , in ’t Geloove befweken , en als een Hond tot haar ei.

gen uitbraakfel , wederom gekeerd zijn , 2 Petr. 2: 2 2. Soo datmen om de

meenigte der afvalligen ‚ defelve door driederlei benaaming onder defe foot

te , die een Derde deel der levende Sehepfelen in де Kerk uitmaakten , be

gon te onderfcheiden. Want eenige wierden SACRIFICATI , andere THU- Dfi°f°°ff

1u FICATI , en andere LIBELLATICI genoemd. Dus hietmen de eerlte dan а: a '

Сводит , om datfe den Afgoden geofferd hadden. De tweede Оси/четой- chillknFS

te _, om datfe alleen Wierook den Afgoden ter Eeren hadden gerookt. En de к ddm" '

laatûeßeboekte ofGebrz'efde, van wegen datfe het Chrifiendom heimelijk af

gefworen hebbende , (ofmogelijk voor Geld een vry-Briefvan den Keiferof

fijn Stadthouder bekomen hadden‚) daar voor aangeteekend fionden. Onder

welke foort van afvallige ook Marcellinus en Origenes van-fommige geteld .Oriñmn

worden. Welken laatfien daar toe uit vreefe , datmen hem ter fchandelijk ge

bruik aan een Moor overleveren foude , vervallen is. Dog hoedanigen ftruike- ging afge

ling hy naderhand , met veele Traanen geboet heeft д alhoewel Baronius wil , vallen.

datmen den afval van defen Man , t’eenemaal fal in twijlfel houden. Daartoe

ook noch verfchil is, of dit onder Decius ofonder Gallus gefehied is. Dus

maaken dan defe metandere foorten , Driederlei Schepfelen uit , die geleefd Тома“;

hebben en in de Zee gefiorven zijn , Apoc. 8: 9. De eerfie zijn de Martelaren, 35,55?“ в.

wegen de fiandvaílige belijdenis der Waarheid. De tweede , om de Ketterfe

verloochening der Waarheid. En de derde , waar van wy ibo firaks fpraken,

om de vreesagtige ontveinlinge der Waarheid. Hoedanige twee laatfie de

Geeí’celijke dood fiierven: in de Heilige Schrift de Tweede Dood genoemd.

Tegen dufdanigen afval heeft Cyprianus felfs in Ballingfchap zijnde , den

Chriltenen , die in de Metaal-bergen gebannen waaren , met '1 rooit-brieven

gewapend: gelijk by fijne nagelaten Schriften ruim genoeg te fien is. En ge—

lijk’er in dele tijden lich veele na de Bergen en Spelonken ‚ en on-toegan

gelijke plaatfen begaven , om fich als tuíTchen де kloven der Steenrotzfen te

verbergen «,alfoo meendmen dat federd het leven der Heremiten lijn begin ge- Heremiren

nomen heeft , van welke eenen Thebœus en Hilarion de eerfie gerekend wor- c“

den. Maar hoe hard ook de vervolging onder Dicius aanging‚egter ifier onder oortpron

eenige afgeknepen verligtinge, nog tijd en plaatfe binnen Roomen gevonden, И"

Nnnnn 2 om
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om in een Kerk—vergadering tegens de dwaalingen van Novatus te waa

ken5 alhoewel’er niet de miníle hoope voor der Chrifienen vryheid aan de

Logt gefien wierd. Want alhoewel door Seíten en Ketterien, veele Ker

ken bedorven5en door on-ophoudelijke vervolgingen, uitgeroeid en te gron—

Apec. в: 9. де gefmeten wierden 5 foo is nochtans maar het Derde deel der Schepen , dat

is der byfondere Kerken , die in de Zee van het Heidendom omiworven 5

vergaan : gelijkwe volgens den draad der Openbaring , dat alfoo dienden te

verklaaren. Decius na defen tegen de Barbaren ofGothen , te Velde komen

de , op dat hy haar de faamenfweering met Vibius Tribonianus Gallus ver

leerde , is fijn Soon in dien Slag gefneuveld: hoedanigen verlies hy dan op

den Vyand poogde te wreken: en hier toe te kittig door een draflìg Veld op

Витя" defelve willende los-gaan _, is hy met Man en Paard in de Moeras gebleven,

democra fonder dat hy ooit is konnen gevonden worden. Dus volgde hem dan Vi

gffmwd' bius Gallus in het Roomfche Rijk 5 die tweejaar Gebieder was , maar wei.

nig geluk had. Want behalven dat fijn Rijk door de Barbaren отд-110: bleef,

wierd hy ook een groot Vervolger der Chrifienen; en de Opfienders en

groote Kerk-Leeraars , moeílen ’t met Bannen en Dooden niet weinig ont.

gingdcr gelden. Te meer noch , nadien hy en fijn Soon Volufius feer flordig in ’t

Cbr‘íl‘nm- bcfluur der gemeene faaken 5 elk fcheenen de handen vry te geven , om de

Chrifienen te plaagen. Gallus eindelijk een nadeelig Verbond met de Schy.

Word van ten aangegaan hebbende ,is fEmilianus met magt van volk tegens hem uitge.

áfńîëïus Proven 5 die hem niet alleen floeg en met fijn Soon deed omkomen 5 maar ook

Die' voor felfs van de Soldaten voor Keifer uitgeroepen wierd. Maar als de goedkeu

Kfif“ “if- ring van den Roomfchen Raad , tot over de Alpes heenen fpoede 5 heeft het

ïáîâpm gerugt de Roomfche Soldaten aangefet,om Licinius Valerianus voor Kei

Enwcder- fer uit te fchateren. Den welken, alhoewel Lxx jaaren oud ,nochtans van

33°ch hooger Praat, en uit het Stamhuis der Cornelien was: waarom hy van E.

nius’Valc- milianus aanhang gevreeíl zijnde, fy feIfs haaren nieuwen Keifer na drie

mm”- Maanden van kant hielpen, op datfe Valerianus te bet aanhingen. Den

felven was een verfrandig Man , maar ongelukkig 5 doch den Roomfen Raad

‚Valeríanus heeft alfinds met groot lof van hem gefproken. Sijn Hofwas niet alleen Ver..

‘Ãfâgnciflm' vuld met Chrißzenen , maar hy betoondeook een groot vriend van de felve te

den begin- zijn. Dog verleid door een Egiptifche Toovenaar5is hy een wreeden Vervol.

“c guumg' ger van defelve geworden. 1n Paleílina deed hy de Leeraars voor de wil.

Agtílc vcr- de Beeûen werpen. Te Alexandrien en daar ontrent wierden Mannenen

ïiiäiîììci‘ Vrouwen _jong en oud , op alderhande wijfe gedood: als wanneerook Cy—

„штате- prianus te Carthago‚met Drie honderd andere Onthoofd is. _ Te Roomen

wierden drie Biflchoppen , Lucius, Xyítus en Stephanus, neí‘fens eenRooms

jaar ‚56‘. Raadsheer Afierius , en een Krijgs—Overílen, met fommige Diakonen, van

E223; kant geholpen : waarom verfcheide Oud-vaders defe tijd voor de Agtí’ce , en

жжёт“ fommige voor de Negende Vervolging geteld hebben. Defe dan een wijle

Vcrvl‘l’lgin— tijd hard aangehouden hebbende , is de luil’ter van Valerianus Gebied , al—

gc“ en' lengskens verduiílerd geworden; en heeft fijn quaade Feiten ren laatflen

штат noch duur genoeg moeten betaalen: want van den Perfifchen Koning Sa
A Por gevangen zijnde , is hy niet alleen een tijdlang elendig gehandeld , hem

Енота gebruikende voor fijne Voet—bank om te Paard te Prijgen s maar hy is na alle

aan een die fmaadelijke flaafdienílen , welk met geen Geld te randfoeneeren waren,

Ë’JÈÎ‘ levendig de Huid afgeítroopt 5 en ’t mishandeld Lichaam door knagend

Gah-mus Sont , voorts ten einden uit-gemergeld. Sijn Soon Galienus hier op het Rijk

récifs/r lid“ m handen krijgende , trok aanílonds de Bloedige Plakkaten in : en gafde Ge

éllgcdî c“ bannene vryheid na haar Vaderland te keeren. Waar door de Kerke een agt—

или“: jaarige fuite te vooren quam: namelijk tot dat Galienus in den Oorlog te.

lll. .

gens
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gens de Tyrannen, onder де Belegering van Milanen fneuvelde. Те de

к: tijd heeft ook eenen Paulus Samofatenus, Biffchop van Antiochien , groote Р‘Ёте‘дё

fwaarigheden tot de Kerk ingevoerd, welke van fijnen Leermecller Sabellius {2.133};

befmet zijnde,hem in vergiftige gevoelens wilde overtreffen: loochenende ¿Chun вс—

Jefus waare Godtheid, hem houdende voor een bloot menfch , die ilegts met ng"

byfondere Geregtigheid begaafd zijnde, van wegen fijne Wonderwerken ,

alleen de Soone Gods van ’t volk genoemd is: zijnde van Godt gefonden om

het Woord te fpreken. Waar over hy ook onder Aurelianus veroordeeld

is. Claudius de Dalmater , nu in fijn flè Keifer geworden, gafvan nieuws vol- С1аид1цядс

le laft , om de Chriilenen over-al omte brengen waar men kon: Doende Падшие:

felfs binnen Koomen ontrent Drie honderd doorûeken , en Ses-enveertig Einf'

gedoopte Soldaten, de kop afílaan : een Onweder dat niet heel lang en fcheen диет де

te fullen aan-houden. Want Aurelianus korts daar op Keifer geworden, сшит“

kreeg de Kerk onder eenige Tijd-veinfing des felven , een weinig verkoe- Amm“,

linge, alhoewel’er naderhand onder hem een Negende Vervolgingaangevan- Kd@

gen wierd. Want offchoon defen Keifer , wreed en Bloed-dorftig genoeg VNCg°f4¢

van gemoed was _, omde Chriílenen niet te fpaaren 5 (wordende felfs over die „ÃÄZÍÃÍF

nuk, van de fijne geliaat;) nochtans en deed hy fulks in den beginne niet, maar “Шить

droeg fig in tegendeel heel goedertieren tegens defelve; haar foodanig de

hand boven ’t hoofd houdende , als ofhy t’eenemaa1 haar welíland beforgde : dic Готтйт

gelijk gebleken is doe te Antiochien een Kerk-vergadering tegen de Ilraks~

gemelde Kctter Samofatenus gehouden wierd, in welk hy den Chrillenen даме

hulpe gaf, en dien Ketter dwong Iijn Kerk te verlaten. Van hoedanigen goed- :522%:

aardigheid hy op ’t laatfle foo ver uitviel, dat hy met regt onder de vOor Штабе шт

naamíle Vervolgers gerekend is: gelijk de Martel-rollen veel voornaame len’

Mannen en Vrouwen optellen, die onder hem het leven voor het Geloof

gelaaten hebben. Men fegd ook, dat Aurelianus na Perfien reifendc eerfl: Aurelianus

door een felle Blixem-ílraal verfchrikt, korts daar na van fijn Geheimfchrij- “СШ

ver vermoord is. Na hem zijn verfcheide Keifers gevol d, die de Chriíle- vryheid

nen groote vryheid lieten 5 foo dat de Kerk in den tijg van ontrent Veer- ¿Cf Chri

tig jaaren, niet weinig aanwies: namelijk onder Florianus, Tacitus, Pro- 1132?"—

bus en Marcus Aurelius Carus, die bei (ijn Soonen Carinus en Numeria- Шайбе

nus voor Keifers hield. Onder defe Vredige tijd frond de Ketter Manes Ícîrerf' `

op, van wien de Manicheen haar af-komll: en naam hebben: tegens wel

ker Dwaal-leere frch Auguůinus naderhand dapper aangekant heeft. Manes

felfs fegdmen dat in Perfien levendig gevild is, om dat hy lich vermeten Мапсзтй

hadde , des Konings Soon te genefen , die onder fijn handen dood bleef. gìïârlindc

Sijn dwaalinge liep ook foo bot tegen Godt en fijne Wet , en de goede Sa- geraakt.

menleving aan , dat’er weinige ofgeen gevonden wierden , die fijn gevoelen

opentlijk dorften verdedigen. En hoedanigen forgeloosheid en verval door Rußc ¿er

de ruíte der Kerke thans onder de Chriflenen allengskensingekropen was, Kerk: hoc»

verfeld met Tweefpalt en Hoovaardic, (daar infelfs fomrnige Kerkelijke, tot t“

een ergerlijk fchandaal aan de Heidenen opftegen 3) dat heeft Eufebius in втопт

het Agtile Boek fijner Hillorie der Kerke , genoegfaam aangewefen. Wan- "L

neer nu Diocletianus ’t Gebied des Rijks in handen had , heeft de rufte В10с1сг1а

der Kerke geen lange duur gehad: alhoewel dien Keifer fichin het begin, пщКе11е1.

ja foo eenige meenen, by- na agtien jaaren tamelijk Ptil tegens de Chrifle

nen droeg. Naderhand eenen Aurelius Maximianus , en korts daarop Ga

lerius Maximinus tot Soonen en mede-Keifers aangenomen hebbende , heeft ‚

hy een Wijltje het Rijk met groote eendragtigheid beíluurd. En de faaken

voorfpoedig {laande , begon Diocletianus de Chriflenen te vervolgen , en топайте

door Maxirnianus foo dapper voort te zetten , datfe onder hem en onder °" “Ею”
cIctiaanôcc.

N n n n n 3 dren _
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Е dien hy een deel van ’t Rijk aanplakte, Tien volle jaren, even {lreng geduurd

„шпаг—Ё; heeft : op welken getal vanjaren ‚ te gelijk met de verfeheide Tijd-poofen der

iwi# ЕР Vervolgingen onder Tien Roomfe Keiferen , in de Openbaringe iehijnd ge

noemd. ‘ . ‘
fpeeld te worden , wanneer daar gefproken word , van ben Ver druk/zing ‘van

Wm* Tien daageu, Apoc. 2: 10ь Namelijk in welke tijd , Tien verfcheide Kei

fers , als Tien Hoornen van den Draak , nieuwe Vervolgingen aanvangen

'DSH ¿asm fouden , Apoc. 12. Dus begon men dan eerft tegens de Krijgs-luiden ; waar

n' door een groote Oproer in Vrankrijk opftond; weigerende veeleChriíten

Soldaten onder den Overlien Maurieius, den Afgoden te Gfi‘eren. Waar

op Maximianus den tienden Man uit de Benden deed fneuvelen. Ja het

'l’hebaifche Legioen is verfcheidemaal Getíend, dat is de Tiende-Man uit.

gefift en verworgd. Mauricius feide; Wel voor het Rĳk te willenßry'den,

maar geenfindsfijnen Godt te ‘verlaaten om aan de Dui‘velen te Ofl‘eren. Dus

fprak hy ‚ fiende te gelijk de dood voor Oogen , en Maximianus Leger ver

woed genoeg op hem aankomen. Waar van ook fijn volk meefldeels ver

nield is. Gelijk mede naderhand ontallijke Chrifienen onder defenjammer

lijk omquaamen. Wordende alfinds door de voorgang van Diocletiaan daar

toe aangezet ,- die fijn bitterheid op eenen Paafeh-dag begon, als wanneer

Ch‘ifi‘m de Chriílenen met groote meenigten in de Tempelen vergaderd zijnde ,te

beter konden overvallen worden. Smijtende daar op haare Kerken te gronde,

исп ‘w hm en verbrande haare Boeken; en die ’t in fulkcn overval ontquamen , wierden

ÎÎÂÎÎ‘W fonder Barmhertigheid , na de Straf-pleinen gefleept, en den Pijnigerso—

vergeleverd tot een wreeden dood. Gelijkmen dan ook aangeteekend vind,

dat’er in den Tempel van Nicomedien , Twintig duifend verbrand zijn ;en

in Egipten, binnen den tijd van 'eene Maand , Seventien duifend ,aaneen

geweldige Dood fiierven. Alfoo dat de Sehepfelen in de Zee , die leven

hadden, dat is de Chrifienen die waarlijk in ’t Geloove midden onder ’t

Маш} Heidendom leefden , om Chrilti wille geftorven zijn, Apoc. 8:9. Onder

падаем: tulfchen flond ook des Keifers medemakker Maximianus niet ledigzwant

ägdê'gîg ter tijd dat hy fich in de Renloop—fpelen vermaakte , wierd’er als door

пепси inde een Duivelfche beílellinge ‚dikwerf uitgeroepen; CHRISTIAN: ToLLAN

ËÏËÏËÎÏ TUR , Dat de Cbrĳienen ‘verdaan warden. En wederom daar na tot tien—

fpelcn uit- maal; AUGUSTE, CHRISTIAN! NE SINT; HeerKez'fer, defender/e geen

roepen. Chrzjienen meer en En daar op felfs een Monfiering van fijn Krijgsvolk

Waden doende , wierdenfe alle omgebragt die den Afgoden weigerden te Offeren.

van Maxi- Soo dat de Vervolging thans over-al foo hevig voort-ging, dat’et nooit

mm" wreeder noch grooter in meenigte van menfchen om te brengen , gefien was.

En daarom ook niet te onregt voor de Tiende, enaldergrouwelĳkí’te Ver.

volging by de Kerkelijke Hiftorie-fchrijvers aangeteekend , die Tien agter

‚ een volgendejaren duurde. Gelijk Sulpitius Severus deswegen ook van defel—

Uiybundig- ve gefeid heeft ; dat de Weereld in geene Oorlogen foo feer is uitgeledigd

Qîigîgflg geworden , dan door defe verwoedheid. Dochvoegd hy’er by ,- Wy en heb—

ben nooitgrooterZegepraal behaald _, als wanneer w] in een Tienîjaarige‘ neer.

lage , met regt niet en zĳn konnen overwonnen werden ,' terwijlen de Martel

kroonen doe meer begeerd wierden , dan de Biskoppelíjke Eer-ampten ,die

vergeeffe door een Mijter en Staf kennelijk waaren. Nochtans heeft Diocletiaan (ich

‘°"“ "“ hier tegens fchijnen‘te beroemen , wanneer hy Penningen heeft doen flaan die

dit tot Opfchrift hadden; DEN NAAM mart CHRISTENEN VEDELGD HEB

‘Cïjfëcifu’ BENDE, DIE DE REPUBLYK onERRE wIERPEN. GelijkinHifpanienook

noch defe gedagtems op een Steen gelefen word: VOOR DIOCLETIAAN

KEISER; VERMEERDERAAR GALERIUS IN HET OOSTEN .AiANciENoMENi

HET BY-GELoovE VAN CHRISTUS ovEx-AL UITGEROEID ; DEN DIENST

так
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DER GODEN VooRTGEPLANT zYNnE. Ook heeftmen tot gedagtenis der

Tyrannen , onder Diocletianus en Maximianus , in Egipten Geld geflagen ,

datmen штамм Penningen noemde. Hoe en waar door nu Diocle

tianus met lijn mede-Keifers , Maximianus en Galerius , tot defe algemeene

Uitdelging der Chriflenen mag gaande geworden zijn , daar van word ver

fcheidentlijk geoordeeld : ’t waarfehijnelijkfte is wel dit , dat hy een loos4 таща.

en ernllig Prins zijnde , groote neerltigheid heeft gedaan , om alles wat door "таз"

de lafheid der voorige Keifers in ’t Rijk vervallen was, in fijn ouden lui- аса“.

ller te herltellen. Еп vernemende dat onder andere ontftelteniffen , ook een “Mdm

merkelijke veragtering in den dienít der Goden befpeurd wierd , hebben het

de Chriitenen,die bekend Ilonden,alle Afgoden te verfoejenmiet weinig moe

ten ontgelden. Dus nam hy dan v_oor , om op dit Ftuk in ’t Ooften te letten ,

en liet het Wellen van Maximianus beheerfchen; die fchelms en ontugti

van gemoed , in alle wreede uitbundigheden tegens de Chriitenen nitvieî

Hier by wierd het Chriltendom ook niet weinig van de Heidenfche Wijs- от,“

geeren genepen , welke tegens haar , feer vuile en vergiftige Boeken uitga- вяоспсиаац

ven: onder welke Porphyrius een Man van fcherp verlland , en wel door- ”И?“

dronken in de Leere der Heidenen , en haaren Godsdienß: , niet mis re tel- lgäîegîî

len is: zijnde van een jood een Chriften , en van een Chriften een Afval- ‘kchflfk'

ligen geworden 3 gelijk Eufebius in fijn Euangelife Voorbereidfelen getuigd.

Ook quam doen eenen Hierokles met fijne Schriften voor den dag , die veel I, h .

aanlien by de Grooten had. Soo dat het voornemen van Diocletiaan lich door ЛЫЖ"

veele Stookebranden onderûeund en aangehouden vond. Ook en gefchiede "FS hom'

daar geen quaad _, dat de bedrieglijke W'ichelaars en Vogel-ramers ,door een gâcvëyâillt

Duivellchen draai, den Chriftenen niet en willen op den hals te fmijten. ja Chfißcn'

den Brand te Nicomedien , daar des Keifers Hofby-na in de aíTche dook , dm'

moellen Duifenden met haar Bloed uitbluffchen: en de fchade met het floo- НЕЁ:

en van haare Kerken en Schoolen boeten. Daar dan ook шеей а11е haare By- dìânëcl’

belfe Affchriften , en andere waardige Boeken verbranden ; als mede eenige SP gentilm

Overfettingen door de neerltigheid van Origenes verfameld , te loir gingen. Жатки

Ja de dwang van een wreede dood , bragt eenige Leeraars foo ver , datfe haare

Boeken felfs bedektelijk aanbragten , en aan ’t vuur overgaven. Waarover

defulke ook met een Spot-naam, TRADrToRES, dat zijn Overleveraars, wiet“ „n

edoopt wierden- Maar wat fullen wy verder van defe wreede tijd opha-_ TRADIN

len , in welke de Kerke als in den gloet van een brandenden Oven gelou- :if

terd, onder alle deTormenten der voorige Vervolgingen op een geítapeld, de

laatlle proef heeft moeten dooríltaan 3 dewijl ons daar tOe de tijdontbreken

fou ; en het is ook alreede van» andere , met eenige ruimweidendheid gedaan.

’t Gene Laâtantius daarom bekortende , ’t felve binnen de omtrek van defe woorden heeft willen belluiten: Метим, feid hy , kan de ont-merg/¿e Dejame v

wreedheid 'van dit Baß na waarheid afwaalen ‚ het twel/¿jala op eeneplaat- Tien-fange

fe nederleggende ‚ over de gantfehe Äarde/bofobrz'k/cely/c metИ”mrc Tan

den woedende, niet alleen de дешёвке” der menfo/aenfverßuikt en ontmaa/e- riuslafgc
ßld, maar ook de gebeenten ŕuer/aryßèld , en tot aße l'verdaan heeft ,'op fchddmi’

dafer <geene plaatßf rvoor de begraafenos overig zy. Wat Wreedbeid rade

fe .9 wat Ra/ernze .2 wat Onßnmgheid З den Levenden het dag-ligt , en den

Dooden de Aarde te fweigeren г [kjègge daarom; dafer niet: elendzgerzy

als die men/¿hen , wel/ee van den nood by de keelgevat , henengejleept wor

den , от ó'laafuen lvan eene: anderem 'verwoedhezd _, ofTrauwanten тат/241—

/ee стадам: leeft/eden te zyn. Dioclctianus en Maximianus , na het derde

jaar defer Vervolginge , eer vermoeid dan mogelijk verzadigd _‚ hebben het

Gebied in ’t W'ellen , аап Conůantius Chlorus, en aanGalerius Maximi

DUS

.li
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nus in het Ooflen overgegeven , en lich van de Regeering ontflagen. Wel

ken laatlten lich niet magtig genoeg vindende , om lijn wreedheid uit te voe

ren, heeft hy lijn Sulters boon tot mede-helper aangenomen. Waar toc

lich dan noch de wreede Maxentius tegen Galerius en Maximianus tot Kei

fer of Dwingeland te Roomen opwierp', wanneer Conllantijn de Groot,

FMF; in ’t Vijfde jaar defer Vervolging , in Engeland in lijns Vader Conltantius
ч plaatfe verkooren wierd. Ook wierd Licinius door Galerins aan ’t (пост gere

gen; welke daar op de Vervolging , die Diocletiaan byfonderlijk in ’t Oollen

Кедам begonnen hadde, feet lang en hard doen duuren heeft. _la de vervolging

дёсны fcheen doorgaans vry lange te fullen aanhouden , overmids defe Tyrannen

:dilem- als door Houwelijken te gaar getill , lich van malkander tot wreedheid gelte

ven vonden. Want Diocletiaan had fijn Dochter Valeria aan Galerius,en Ma

ximinus lijn stief-dochter Theodora aan Conllantius Chlorus gegeven, _doe

hem Diocletiaan het Rijk over liet; en deswegen genoodfaakt тегами Wijf

Helena, de Moeder van Conllantijn te verlaatcn , om datfe een Chriůen

was. VVelken Conllantius egter noch veel goeds aan het Chriílendom dede 5

die Galerius daar en tegen , te Antiochien en elders , bev-alte GecíTelen , en

aan Kruiffen te nagelen. Wat reden doch defe twee , Diocletianns en Ma

Ximianus bewogen hebben, de Regeering te laaten drijven , dewijlfedoch

чисто- voorfpoedig waaren? daar van is verfcheidentlijk geoordeeld. Want al

dcfiëmŕ“ hoewel fy fulks onder voorwending deden ,datfe oud vanjaaren , de Wee

ЁЁ’ЁЁШ reldlijke Eere zat geworden waren ; loo werd nogtans dit voor de regte Wot

“901?с tel-oorfaak gelleld , datfe hoopeloos over_de Uitdelging der Chrillenen ge.

ЁЖ?“ worden waaren , om datfe die tegens alle geweld fagen aangroejen. En al

hoewel het nu infonderheid bleek, dat het Bloed der Mattelaaren als een

Zaad der Kerke was; alfoo en heeft het defe Tyrannen ondermn-ttlllchen

aan geene Pluim-ñrijkers ontbroken , die door_GedenkenifTen en Opfchrifl

ten de Weereld hebben foeken wijs te maaken , datfe de Chrillenen te ge

lijk met der felver Geloof, over-al uitgeroeid hadden : gelijkwe daar loo

even met een voorbeeld by-bragten. En dus dan eindelijk vermoeid ofliever

verdrietig over het onverwinnelijk moorden der Chrillenen geworden,meen

Теша om denfe defelve fonder voortaan wreedelijk in de dood te Pforten , uit te roeijcn;

dc Clirifk- verkiefende daar toe Drie foorten van ßraiïen , die hen het leven foole meen

den, loof genoeg en over-al veragt maaken fou. Deeerlle was het uitfle.

te roeien. ken der regter Ooge; even gelijk eens Nahas den Ammoniter , fulken {chan

de op lírael wilde leggen , I Sam. 1 1: 2. Ook dedenfe veelc Chrillenen

de ílinker Knie-fchijf, met een Brand-yfet merken en verfwakken , en dik

wils noch foo verminkt in de Metaal en Steen-Mijnen gaan , om daar foo veel

te werken , allie onder veeletlei fmaat en flagen , tot op-knaaging van haat

elendig leven, konden uitvoeren. Hoedanige Sraifen onder den naam van
confirm» de Genade des Keifers doorgi'ngen.y Conftantius Chlorus in ’t vierdejaar de

m“ СЫ°‘ fer vervolging, na Engeland overfchepende , hadde niet alleen groote af-keet

rus begun- . . . ` -

nigd ас van alle defe mishandelingen,verfoejende feer het woeden van Galenus; maar

сыщик" hy gaf ook in alle de Landfchappenvan lijn Gebied ,Vreede aan de Chrille

nen , en begunfligde haar doordaans , met eige verfaaking van de meelle Af

oderie der Heidenen; alhoewel hy het Chrillendom niet opentlijk en bc

ncKerk leed. Soo dat nu de Chriflenen onder hem ,in Vrankrijk en Hifpanien ,als

ook ten deele in Engeland, als een aanhangfel daar van, een vrye Vlugt-plaats

ю; baum- tot verberging vonden : waarom vele Godsgeleerde dit op die Twee Vleuge

mmg- ‚ len 'van den grooten Arend gepaíl hebben , welke aan de Vrouwe gegeven

Арт. „_ wierden , om buiten het geflgt van den Rooden Draak te vlieden: om aldaar

"ß ‘4- _Twaalfhondetd en t’fel’tig Dagen , dat isjaaren , Gevoed te worden. Welke

' Pro
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Prophetilejaar-dagen , in ’t jaar Vijftien honderd en twee- en~vijftig ten ein

de geloopen zijn. Doch Galerius , roemende tegens Chlorus , dat lijn Moe

der van een Draak belwangerd zijnde , hy daar af voortgekomen was : fcheen

daarin niet anders voor te geven , als ofhy ten minllen onder de Hoornen van AWC-Hf#

den grooten Kooden Draak , die een Kiviere van Vervolging op d’Aarde uit ‘ 5’ N“

fpoog,had willen aangelien zijn. Conltantinus eindelijk met gemeene bewilli

v ging der Soldaten, binnenjork in Engeland, in lijn Vader Conllantius plaatfe, C°lgcůêpfi‘

voor Keifer uitgeroepen, betoonde lich in het eerlle een Heiden, doch hy be- gflofàflî,

gunlligde de Chriltenen om lijn \VijfFaulla _. die Chrillens was. ’t Gerugt ИщМа

van Conltantijn te Koomen overgewaaid , wierp lich , alswe terllond fei

den, Maxentius tegens hem op: die in alle dolligheden en wreedheid uit- bp.

fpatte , en veele aanlienelijke van kant hielp : waar toe hy ook veele Bur

gers, tot een baldadig Sehouwlpel aan fijn Soldaten fehonk , om haar moet

williglijk te vermoorden. Еп dit deed hy , die onverzadiglijk verflingerd op

Tooverie en Duivels-konlt , den Chrillenen over-al verdrukte , en lich noch

voor een Chrillen dorlte uit-geven. Den eerllen die lich tegens dit Всей:

aankante , was Aurelius Severus, doch defen van lijn eigen volk te fchelms ver- Ameri“,

laaten wordende, is na Ravenna gevlugt, en aldaar door de lilligheid van Ma- ifm“ Ya“

xentius omgebragt. Die dan na fulken overwinning, maar des te verwoeder te- 0522222

gens alle deftige Chrilten Mannen en Vrouwen , jongelingen en Maagden ,

binnen Koomen aanbiesde. Gelijk Galerius in het Oolten ook noch niet Gaätïïllf

. . . . . . WOC ll) t

ledig llond. Conltantmus onder dies met een magtrg Heir-leger uit En- сонм.

geland overltappende, heeft lich eerllelijk aan de Franken gewroken , die coman»

wegens het fchandelijk ombrengen haarer twee Koningen Afarieus en Gailon, „Us wreck@

een onverzoenelijken haat'tegens hem hadden opgevat 5 doch welke het ver- gld* ï“ d°

bond , met lijnen Vader aangegaan , verbroken hadden. Dus heeft dan Соп- n" cn'

{tantijn lijn Heir-magt over den Kijnkant gebragt; en het volk vry llegt

gehandeld hebbende , heeft hy te gelijk het Land met Branden en Blaaken ,

en lijnen goeden naam grootdeels bedurven. Galerius dede op ’t agtltejaar in

Illyrien een Kruis maaken , en liet dat met Swaarden , .Koeden , Seorpioe- сайте

nen , Brand-yfers en andere Straf-Tuigen behangen , en tot een Sehrik-ltan

daard voor de Chrillenen opregten: met bevel, dat niemand den Naam van Handling

Chrillus en fou mogen belijden. In hoedaniger manieren wy mogelijk hier @Siggi

Vooren ,de Martel-Tuigen tot een Overwinning-Teeken van het Chrilten

Geloof, als het tegenbeeld van dat ‚ in een Printverbeelding hebben gelien.

Licinius , die ontrent het negendejaar deler Vervolging , in Pannonien Kei- Liciníqs

fer verklaard was , llak feer uit in Geld~gierigheid en Geilheid : en overmids

hy .felfs een onwetenden en dommen Stier was , was hy te ligter een haater

van alle Geleerde en Verltandige menfchen : noemende de Geletterde Man- Im“ hat"

nen , Hof-muißn, dien by uit Koomen moeltjaagen, om dat’er feide hy, geen fïrdefc'id,

fnooder Pelt voor het Gemeene-bell was , dan de Geleerdheid. Zijnde daar

toe ook een heimelij ken Vervolger der Chriltenen , dien hy meenigen neep Биде:

’als in het donker toebragt. En overmids Maximinus nu beneffens hem Keiler сшиты“

in het Uollen was , heeft het Kooms Gebied thans aan Vijf Keifers te gelijk удушат

gellaan; namelijk Galerius , Conllantinus , Maxentius , Licinius en Maxi-` щетки

minus, die alle, uitgefonderd Conllantinus , tegens de Chrilleneningeno

men waaren : hebbende Conltantinus van lijn Vader , en byfonderlij k van lijn hs@

Moeder Helena, die een leer Godsdienltige Princelle was, de beginlelen en de

fugt tot het Chrillendom allengskens ingelogen. Waar in hy ook al tijdelijk

feheen proeven te geven , in het neerbonfen van een lehandelij ke Venus- Шпгйп de

Tempel , welke de Heidenen , ontrent de plaatfe vanjefus Graf-lle gebouwd 523152211

hadden 5 Welker grond hy/met een andere kollelij ke Kerke, ter Eeren van den than.

\ 0 о о о o Sa.
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Saligmaakerjefus verbeterde 5daar in hy ernftig voortging , en den Rijkdom

der Heidenen alfoo in de Kcrke bragt: gelijk Cedrenus van hem getuigd 5

Spahn., woonende nu te Pergamm5dat is in Valligheid en Sterkte : gelijk in den der~
op ch»n den Sendbriefdefe Rerke alfoo word aangewefen , Apoc. 2: 1 2, 13. namelijk

P““b“""g_ daar Daar den Stoel des Satan: geweeß want in het Roomfche Rijk
valijohan 9 _

ш. had den Satan, door de meenigte der Afgoden en Altaren en Tafelen der

Duivelcn , lijnen Throon gehad 5 die nu tot Chriftum bekeerd zijnde , ande.

re Stoelen der Kerken-Leeraaren en Bilfchoppen zijn gezet geworden,aan

welke het Kerken-regt gegeven is. Sederd welke tijd veele Prophetifche

Tijd-rekenaars , de Duifend _jaaren beginnen , in welke de Satan gebonden

is 5 konnende de Heidenen nu niet meer tegens het Chriílendom aan-hitfen 5

en de TweeGetuigen, het Oude en Nieuwe Teltament, haare getuigenis ook

hebben beginnen te vol-einden, Apoc. 1 1:7. gelijk Suicerus en andere, dat feer

fraai hebben aangewefen. Men getuigd voorts van Conltantijn ,van wiens

Opgang wy noch yrs moeten feggen , dat hy geleerd, dapper en grootmoe

dig 'in den krijg was 5 waarom Galerius meer dan eens toelei ,om hem door

lift van kant te helpen. Gelijkmen ook aangeteekend vind , dat Conflan

tinus fijn Schoon-vader Maximianus, al ontrent het Sesde ofSevende jaar der

Vervolging , doen wurgen had 5 alhoewel ook andere willen , dat hy lich

felven , uit vreefe voor Conllantijn, dufdan gom het leven gebragt heeft.

Maxentius in her Agtile _jaar noch niet ophoudende van fijne wreedheid

binnen Roomen te plegen, bande veele Edelen uit, en deed ook den Bif

fchop Marcellus in een {tinkende Kerker omkomen. En Licinius geen Oo

Сопит ren aan Conllanrijn willende leenen, hoe dikmaal hy hem de Vervolging

nugfçgd der Chriiteuen afmaande; is hy van hem den Oorlog aangefeid5 en drie

äälugfńoc, maal van hem geílaagcn wordende, heeft hy alleen op de voorbede van

aan. n fijn Wijf Conltantia, Conflantijns Sulter ,herleven daar uitgefleept, en is

Die“ hy na Theífalonica getrokken , om aldaar ’t reliant van fijn leef-tijd , als een pri

сустава. vaat Man op te knaagen. Dochdat Maxentius , Conûantijns gevreefde Op

gang en grooten yver , ten miniten geveinsdelijk heeft foeken te vleijen ,

foumen miífchien mogen beíluiten uit eenen Penning dien hy na de dood

van Conilantius Chlorus met dit Opfchrift onder het volk dede ilitltroo

jen: 1MP. MAXENTIUS DIvo CoNsTANTIo COGNAT, De Kei/er Ma.

Maximimis штат aan den Vergader; Conßantz'm/ijn Neef. Maximinus onder dies we

ЁЁЁЁЁЗЁ derom met een nieuw gebod vryheid gevende, om de Chriílenen te doo..

лось. den waarmen kon, zijnder in Egipten veele Martelaars geworden. Gale

_ rius in het Tiende of laatlle _jaar defer Vervolging eindeling aan een on

geneeílijkc pijn in de Ingewanden te Bed gefmeten 5 poogde door een fchie.

«n uirfin- lijke {tremming der Vervolging , den Godt der Chriltenen te verfoenen 5 maar

"igtPiiß- geen gehoor krijgende , deed hy in fijn rafende fmerren eenige van fijn Ge

nees-meeíters den Bek breken, en voer in die Gramllzeurigheid ter Zielen.

Dit by het gefag van Conllantijn komende, die den Chriltenen bevalon

gemoeid te laaten , gaf wel eenige vrees aan Maximinus , maar en fogt eg

ter geen Ooren tot een geheele fehorfing der Vervolging te leenen: dus

verduilrerde hy dit gebod foo veel hy kon, en dede het felve alleen met:

koelen monde. aan fijne Land-beforgers bekend maaken, op dat hy her

onder fchijn van gehoorfaamheid bewimpelde : waar in hem egter eenen

Sabinus, een Overften uit de Chrifrenen , voor-quam5 doende het Plak

РИМ“ kaat des Keifers in het Latijn befchreven , aan alle Stadthouders des Rijks

ШЕЕ“? affenden: waar op veele gevangene en {laaffe Mijn  gravers uit de Berg

Ьоо Га" kuilen verloit , en korts daar op een geheel andere gedaante onder het

h" к m' Chriílendom en de Regeeringe der Kerke, gefien wierd: als dewelke daar
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toe ook noch een grooten aanwas uit het Heidendom bequam. Maximi- токи.

nus nu in fijn toeleg bedrogen , шйе nietom de Kerke alfmds te ont-ruiten; xfâilfgênui

waar toe hy fich dan ook bediende van eenen Theoteknus ,een Booswigt cnincnnn.

en Toovenaar, door welk hy de onnoofele Chriitenen , als fchuldig aan

Schelm-fiukken , te bijiter in de klem , en niet felden van kant wilt te helpen.

Ook deed hy een Beeld opregten , dat onder eenige Afgodifche prevelingen

en befweeringen , valfche Godtfpraaken voortbragty , welke шеей hier op uit

liepen ; Ватт де Cbrzßenen uit Landen en Steden тофе bannen , ter

wyljèßjn Godtheid fuyandzg waaren. ’t Gene veele uit over~Godsd1enliigheid

geloof gevende, verpligte om de Chriilenen over-al te vermoorden. Gok

legdmen dat hy de Gerigts-handeling van Pilatus overjefus gehouden, onder

feer laiierlijke woorden deed in gefchrifte itellen, en ouder het volk ilroojen :

dwingende den eenen Chrifien tegen den anderen , valfche getuigenis te ge

ven , op datmenfe van kant hielp. Lucianus, een Ouderling van Antiochien ,

hier tegens een Verantwoord-fchrift ingefteld hebbende,om dat aan den Kei

‚ fer binnen Nicomedien felfs te vertoonen ; wierd aanilonds vait-gehouden en Do что}

in de Gevangeniffe vermoord. Soo dat Eufebius niet fonder reden gefeid heeft; Ising, от!“

DatMaximinmmetfoogrooten wreedheid tegens de Cbrzßenengewoedjzge r „жжёт

да: де laat/fe Verwolgz'ng ‘veel fwaardergeweeßrésdan defi/berge. En fulks bills gf°°r

mogenwe waarlijk , van defe onmenfchelijke Tien agter-een volgendejaa.- “mmm”

ren feggen 5v welke boven alle andere rampen der Kerke worden aangetee

kend, als waar in by-na de geheele Aarde, dat isAfia, Africa en Europa _

met alle de Eilanden , met Chriilïen-Bloed begoten is. DenT ran Maxen

tius eindelijk van den Roomfchen Raad., voor een algemeenen Vyand пикап:

des Rijks verklaard, is na drie Veld-Hagen van Conitantijn , wiens yver- ”“Ш‘шд'

zugt geen mede-maat in het Rijk dulde, t’ondergebragt; en vlugtende van con,

over de bedriegelijke Valbrug Mylvia , is hy met veele van de fijne inden Ётйп нс

Tyber gebonft , en verdronken : foo dat Confiantinus nu het Rijk voor ¿fsm-ï’

hem alleen open , en' de Chriitenen de Ьогй ruim kregen , om uit den negen- ¿su Туш.

деп Pfalm te zingen 5 De Heidenen zgjngejònleen. Licinius hier op gedagten Lidnius het

nemende ,~ om van fijn privaat leven het hoofd op te beuren, fogt met aanhang hoofd op

den voorfpoed van Conilantijn te fchutten: en daar toe bevorderd hebben- Èfgr'äïîf

de, dat Martinianus tot Keifer uitgeroepen wierd , zijnfe beide als inde кадет.
ilinger der voorige drift, door bevelV van Conûantijn om ’t leven gebragt.

En daar op toeleggende om meer en meer de Vyanden der Chriitenen te

dempen, is fijn Magt en Gefag foodanigover-al doorgebrooken en hoog ¿ogm

opgeitegen , dat hy niet alleen den by-naam van den Grooten; maar ook komddon

van den Groot/fen daar door verwaardigd wierd te draagen. Gelijk mede vele

Schrijvers van hem getuigen , dat hy de еегйе опдег де Romeinfche Vor- oroorfton.

ilen is geweeft, die de Dwaal-fieke Afgoderie der Heidenen , volkomen

de fchop gegeven'hebbende, de Majefteitvan den eenigen waaren Godt

erkend heeft. Soo dat íijn -Opgang , den Ondergang en het einde van al

le de vreeífelijke vervolgingen der Heidenfche Tyrannen is geweell. Want

alhoe\vel’er eenige aan de opregten егпй van Conitantijn groot twijffel ilaan,

en in hem beiiraffen dat hy het Chriiiendom met een alte rood-geverfden ждёт:

Bloed-vlag, guniiig geweeit is ; nochtans is defe verloilinge doorgaans nnsdcop.

van de Chriilenen foo hoog gewaardeerd, dat de neerlaag vanMaxentius ëïgäñîï

als de Geboorte-dag des Chriilendoms gehouden is. Еп gelijk metdefen Сомы

het Afgodifch Rijk des Satans, dat tot noch den Antichrift wederhouden

hadde , uit het midden weg-genomen is , 2 Theff. 2: 7, 8. en de Kei

feren federd , geen agt meer en hebben beginnen te geven opde Goden ha

rer Vaderen , maar alle hun magt tot befcherming des Geloofs aanleiden ,

00000 2 gg
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gelijk in veele Concilien gebleken is; (want Conůantijn, heeft den Ket.

terfen Arrius , in de eerfte Groote Kerk-vergaderinge van Nicenen ver

, oordeeld: Theodolius , de Leere van Macedonius , in de tweede algemee

ne te Konftantinopolen: en fijnnaam-genoot,Theodolîus de tweede ,Ne

ftorius in de derde te Ephefen 5 gelijk Martianus , Eutyches in de vierde

_te Chalcedonien verdoemde;) alfoo hadden wy den om-trek onfes voor

nemens foodanig ontworpen, dat wy met den Opgang van Conltantijn de

Groot, als wanneer het Koningrijk van Chriůus , ongemoeid het Всей,

dat daar uit voort-quam, het Rijk des Satans in het Ooůen en Wellen ,

met magt heeft beginnen in duigen te fmijten 5 onfe Taaks genoegfaam

giften afgedaan te hebben, om dit Boek-deel te gelijk met dit Eerdigt tot

delfelven Keifers Tronic-beeld, aldus te laaten eindigen.

’t Wш Conßanty'n, de Baa/z der Krg'ßen Уайт,

Wien: fiddle Z¿el ’s Lands onheil willig torßen.

Syn Gods'vrugt demptcnd ’t woedend Hez'dendom _,

bn [fragt de Leer der Zaligheid al-om. 1. v. v.
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'BLAD-W Ysrri.

A.

Almoellen, vvaarom 'van jef'us nooitaan eenige Ar

А те МепШхеп gegeven die lijn geneling van qualen

eiiooteii hadden. ì pag. 48;

'Aanbinding der Schoenen ‚ hoedanigen dieiill der Slaven. 545

,Aaiigelicht ‚ van wat beteekenis in liet Gelichte van Ezechiel `

kap.1.&c. 417,418,6cc.

.Aangeficht door Speelrfel te bekladden , hoedanigen fmaad

heidbydeOude. _ _ 618,619

Aanliggen tot de Maaltijden , waarom in hetN. Tellament

doorgaans „inmitten vertaald. _ _ 536, 542

'Aanteekeningen over de Maloretifche Punóìatien, totwat

einde gemaakt. _ ._ 110

Aardbeving en verduißering, lioedanig ten tijde van jeliis

Lijden qefcliied. f ' . 769
Aard- enkHemel-kloot 'op het Amůerdaml'e Raadhuis , hoe

danigen fweem na der ouden Mnlivilche `Доски. 6`8о

Aarons стае of Steekbeitel , hoedanig die tot de boetiee

ring van het Gulde Kalfkaii geweellî zijn. 549

Aarons Amandel-llaf, hoedaiiig op lommige joodfche Si

kelen verbeeld met Chaldeelehc Opfehrifteii. 81, 86

Abatbtinel van Coccejus overgehaald.. _ '451,455

Анапы teo , van hoedanigen beteekenis dien naam is. 1.98

Abimelech brengd Gideons Huiseen groote песня; toe. 1_7,

Abraham, van Suidas qualijk voor een vinder van de Не

ЬгеецшГеЬе Taale gehouden. _ 5i
YAbrahams Alphabêt ten tijde als hy over den Eulrat trok. 4;

Abraham д waarom een Overgang" genoemd.

Abraham , hocdani van Vden Engel Zadkiel ouderwcfen ,

wegen de oorlaak er Saligheid. y l zo;

Abraxas , hoedanigen gedrogtelijltenwonder-God der Bali.

lidianen Bcc. ` _ 741, 742

Accentenol By» klanken , Waarom by де Hebreen ingevoerd,

i 104r

Aäofa de Dochter van Bclloparcs , regeerd als een tweede

Semiramis in Afl`yticn. » 1.6 3

Adam waarfchijnelijk de cerlle vinder der Letteren. 52,3 3,34

Adam in wat zin hy een Prophect geweell is. 15;

Adam , hoe na der joden gevoelenin de Cabbaalfchc wetei 

feliap onderwcfen. по

Adam is niet waarfchijnelijkrop Golgotha begraven. 7 56

Ada'nis gelehrcven Boel; van Godt. 1.9

Adams meening, aangaande дс verlofling des gevallen Men

fche. ‚ ‚ ~ aca

AnoNAr , door hoedanigen merkteeken dien Naam Gods,

by de Cabbaliíten aangewcfen word. f 207

Adoniram is te Sichern en niet in Spanjen begraven ‚ als Шее:

’ joodfche Fabel wil. . 7s

Advokaát of Vnorfprekcr, hoe en waarom aan de rechter7

zijde des Befchuldigdcnltond. y 647, 648

Rmilianus voor Roomfeh Keifcr uitgeroepen. 8 5 6

,IEtio riche Overzetting des Bybels. 11.5

Afgo en noch Beelden ,waarom Godt niet en kan iii de Kerle

gedoogen. ~ Y 41 1.

_Afgode rie, hoedanig van Ifrael met Gideons Gouden Ephod

l gepleegd. I 2.72,

Afgoderie , hoedanig па. де wederltecring uit Babel by de jo

den verloeid. . j . 33 I

Algodileh Beeld van Maximinus , door valfche Gods«f`pra~A

Y ken tegen de Chrillenen gebruikt. 84;

Afgodifche Beelden der Egiprenaren , waarom met de Heili~

gc Letter A.in de hand verbeeld. Sd

Afgodifche Naam-klank aan Daniel en fijn medegezcllen ge

geven , hoe van бод: wederlprolten. 1.98

Afgodifche Prießers van Joñas op de Altaten der Afgoden

verbrand. 6

Affclirifr van Ezdi'as is buiten twijfltel fonder Panelen

weelt,envangrootGefag. 10;, 111,115

Afl'chtifren der H. Boeken, welke in achtingc by dejoden

.zijn. ` 115,116

Affchrift des Bybels vanBen-Afcher en Ben-Nephtali. 117

Afl'chrift van Origenes met bygevoegde Overzettingen, hoc

. danigI verlooren.  _  118

Afl`chriften der H. Mannen, zijn fonder fouten geweeft. 138

Affchriften hebben door haare meenigtc de Ketters en On

ïotgflteii belet de H. Schrift te vervallehcn. 147

. arr.. .

_ Agrippa , liet Herodes Agrippa.

61164?

Affchriften der H. Hiltorie~Boeken zijn niet buiten haar or'

деп van tijd , elders qualijk afofaangehegt , als loininige

mecnen. 1.4.5..

Afval der_loden onder Antioclius Epiphanes. ‚ 2 1.4, 1. 1.6

Afvallige Ch rillenen onder de кыш Decius in drie loorten

onderleheideii. V ` 333

Afzetten des Hooge-priel'ters door de Romeinen gepleegd ,

bewijlt niet darle ten tijde van Ijel'iis het Hals-gerecht quijt

waren. ` 686

Agrikola met twaal l'nagelen aan het Kruis gefpijkerd. 71. 7

Ahal'ucrgs Koning1 van Perlicn , hoe waarfchijnelijk Yaoi:

Xerxes lgehouden. „ 310

Akker des Blocds ,hoedanigen ondeugenden Íluks Lands. 5141

Alabaltere Plellen , hoedanig by de Oude tot de Salvinge ge

bruikelijk. . gt; 1.

Alciinus een Goddeloos Menfch,tot Hooge-prielter in Onias

plaatle geßeld- 31.4, 341.

ыщ-Ь ‚ hoedanigen merkteeken die Hebreeuwfche Letter in

de Cabbaalfche Geheimltnnde is. 1.06

Alexander de Groot, hoe door den Hoorn tullehen де Oo

gen des Geiten-Bolts verbeeld. » ' ОЁ

Alexander de Groot volgd Щи Vader in het Macedonifelie en

Griekfe Rijk , trektgeftoord najerufalem, en word in Da

. niels Prophetie onderwefcn. j 516, 3 l 7

Alexanders Rijk na lange Oorlogen onder vier Koningrijlten

_ verdeeld. - ' 319

Alexaiider Epiphanes volgd Demetrius Soterin het Syrifelie

‚ Ril '.
‚ _ _ _ . 315: 541'

Alexander Zebinna overwind Demetrius Nicator , en word

г Koning.’ 51.7, 318
l \

Alexander Bala,ander`s Theopaterdinedanigl buiten gewoon

.- te der Syrifche Koningen met een Helmet vertoond. 145`

Alexander L{anmens komd naar Ariûobulus aan de joodfehe

‚ Regeeringe? en laat Soo Joden aan Kruillen hegten. 51.9,

. . j l 5 3°’ 3 Si

Alexander Severus Keifet geworden , vertoond lich der Chri-v

. llenen Vriend te zijn. 3 3

.Alexandrien van Severus tot een algemeene Vlcefch-bank dei`

к С111111сп Martelaren qelleld. ' ь - j Sgì

Alcxandrijns Allehrift `der Lxx O_verzctting , hoedanigver

fchillig yan de hedeiisdaagle maniere dei: Grieken gelebte,

ven. I 1 7

Allegorien, hoe nien die behoorde ‘te maaken. . ‚ 199'

ALPHA en OMEGA , waarom in де Openbaring op die Lette

r ren geljaceld word. _. _ 50

Alpliabét van Abraham ‚ 4; .' van Enoch, 44. van Salomon ,

_ 7. dei' Syriers en Clialdeeii, 48. der Pliœniciers, 49. der

. .Cabbalillein _ ' :06, 107,208

‚Адам де: Iszu/jês, hoedanigen quaden fpreeltwijfe in het

. Chrillen-gelool. I@

Altaar van den Onbekenden Godt ‚ hoe van Paulus te At ie

. nen bekendgemaakt. v 798

А1шесспд11с1д Gods , hoe byl'onder in де Prophetieii open

baar. Y _. _ 399, 4oo

Amandel-{lal hoe en waarom op fommigc Hebreeuwl'che

l- penningen verbeeld. -  8‘

Amalia де Koning van Juda , kan niet waarfcliijnelijk in .

Y. Spanjen'begraven zijn. . 7S

.Amerikanen hebben de Letter-maaking en dellelfs gebruik,~

voor een vond van Godt ofvan de Duivel lgehouden. 2 8

Amynthas komd aan de Allyril'elie Regeering. ‚ 16 8

Ammon, ofjupiterAmmon,waar vandaan hem Ramslioor

neri toegepalt zijn. 51.

Ammoiiiten en Moabiten aan Ifrael als vervloekt voorge

flîeld. l ‘ :4;

Amos , wanneer hy gepropheteerd heeft. . 240

Ananelus een [legt gebooren Man van Herodes tot Hooge

_ pricßer gemaakt. ' 363'

Ananias de Hooge-priePter , hoedanigen lid der vergaderin

qe in de verantwoordinge van Paulus. ‚ Y 606

Aiiltet op de Syrifche Penningen , lioedanigen aanwijfing van

den ooi'fprong der'Scleulcen. y y 544?

nauuS van johannes valfchelijk van verraad tegen Jerula

. lem bcfcliuldigd. ‚ j ‚ . 3 it

Andreas leefd twee dagen aan het Kruis. _ 7 3 i

P gp р Р St. Andries
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St. Andries-Kruis ‚ van hoedanigen fatfoen.` 715, 744,

Annas cn Cajaphas, hoe te gelijk konnen Hoogeprieflers

genoemd worden , daar maar een dat Amp: bediende_.6or

Antigonus de Speel-Soon van Philippus , fraai: na de Griel-:le

Momrcliie , en komd om den hals. 319, 31.9

Antiochus Gryphus komd aan 'r Syrifche Rijk. 318,319,348

Antioehus Cyzicenus neemd als Koning het Rijkvan Syrien

aan. 33 о, 3 go

Antioehus Cyzicenus , waar van foo bygenaamd. . 3 go

Antiochus Dionyfus Koning re Damafcus vande Arabiers ge

llagen. 33 I

Antioehus Soter volgd Seleukus Nicator in het Syrifche Rijk.

зги wf

Antiochus Theos volgd Antioehus Sotet in het Syrifche Rijk.

32 l, :34, из

Antiochus Magnus in Oorlogen bedraaid , laat (ijn twee

Soons tot Gijlelaars voor het bedongenhaccoord. 311, 3 3_6

Antiochus Eupator volgd fijn Vader Epiphanes in het Syri

fChe Rijk. _ 31.4, 34!

Antiochus Epiphanes , waarom milTehien by Daniel den

Ver-armen genoemd , lijn Oorlogen en Daden. 31?., 31.3;

als, но

Antiochus Epiphanes verbied de Joden het Wet-boek tele

len , en doed veelc grouwelen.' _ _ 11.4.. 1.1. 5, 11.9

Antiochus Theos regeerd als Koningin Syrien. 31.9, 34g

Antiochus Sidcles regeerd als Koning in Syrien. 31.7, 34g

Antiochus Hierax overwind (ijn Broeder,en word vermoord.

36

Antioehus Aliaticus ofComagenus ‚ bezit het Syrifche Rijk

{links-wijle. . 551,357

Anzlochus Pius krijgt ‘t Gebied van Syrien in handen.331,3 51.

Antiochus Dydimus neemd de Koninglijke Hairband van Sy

rien aan. . ЛИНЗ

Antichtiñ kan alleen nir de rijd-raming der Propheten ge

kend worden. ' 4:1, 501.

Anrigonus werd het Gebied over Alien toegewcfen. 3 r 9

Antipater van Julius szar tot Befeherm-Heer over Judea

дыша. 3 S9

Antillas met een chre Schrijf-pen dooríltooken. 6o

Antoninus belacht de Chriltenen , om datfe haar om het Ge

loove lieten dooden. _ _ 815

Antoninus Pius doot het Gebed der Chnûenen met fijn gam

fche Krijgs-macht gerer. _ 8 15

Antoninus Чехи: Kerle: geworden i 15 een hard Vervolgcr

der Chriůenen. . 8 1g

Apis дс voorname God der Egiptenarcn , van Cambyfcs be

Грог engedood. 308

Apis aangedane leed , van Bagoas aan Arraxerxes Ochus ,

door de Katten gewroken. _ _ 314

Apocryphe Boeken , in hoedaniêen achting by de oude Jood

fche Kerk ,e'n van wat gebrui . _ кн, rr3, 1.57

Apollo , hoedanig veellinds en ten verfcheiden opfichte op

de Syrifehc Penningen verbeeld. ¢ ,a s

Apollonius een Roonifch Raadsheer van fijn Slaaf beklapr ,

wcrd Onthoofd. 83 i

A poltelen , waarom de Gave der Talen noodig hadden. 1.5

Apoltelen , wanneerfe de Boeken des N.Telìaments gefehre

ven hebben. ¢ r | 6

Apoltelen hebben de Joden nergens van vervalfching der H.

Schriften berigt.  r 41.

Apollclen , waar toe (у hate Brieven gefehrcven hebben. 471.

Apoflelen wedervaren , hoedanig van jefus voorlegd. 4.90

Apoíìelen krijgen :will: over de Befnijdems en onoerhouding

van de Wet. _ 79 7

Apoflelen , hoedanig flandvaflig in de leere van )efus Op

ltandinge , en yver voor den lland der Kerke. 791, 794.

Apolteleiidood en einde , is niet alte feker bekend. 8 о 6

Apolrelcn hebben de x11. Artikelen des Geloofs niet felfs op

geůeld. 819

Arabiers , Syriers en Ethiopers , hebben haar Letteren van

de Hebreeu. _ 36

Arabiers , in wat zin van Petronlus , Daorboordc Остап ge

noemd. ` 18;

Arabil'che overzetting des Bybels. l 16

Aramefche Taal,hoe van Ezdras gebruikt tot ’de HXBoekû47

Arbaces de MedileheSradhoudcr , vind Sardanapalus by de

Wijven aan de Spinrok zitten , en ontweldigd hem het

Rijk. ' 191., 31. r

Arias Monranus heeft het oog op de Plantijnfehe Biblia Re'

ia. 1 1.o
Arii-„dxus in Alexander de Groots plantfc verkaufen. 31 8

АгЯПхиз Hiñon'e der Lxx Overzetrers , van R. Simon een
Joodfche Fabel genoemd. j 153

Ariitides onderlenept Hadrianus wreedheid tegen de Chri'

{tenem 8 13

Ariílobulus volgd fijn Vader Hitkanus in het Vorfk- en Prie

lter-ampt, en neemd de Koninglijkc Eertijtel aan. 319,351

Ariůo'bulus de jonge, boend Hirkanus uit fijn Moeders Rijk.

O

Ariltobulus gevangen na Robmcn xgevoerd , en omgebraglit.

‚ 8 a

Ariůoteles heeft Babylon qualijk voor Ninive gehoiidcn

Ariůoteles re wat tijdhy inñeur was. 315

Arke van Noach , wat de Cabbahllen uit deríelver proportie

verfieren- . zoo

Arke des Verbands, hoe `gemaakt na Villalpandu: meeningc,~

en in het Geiicht van Ezechiel vertoond. ‚ 4 55

Arke des Verbonds met de Cherubinen , waar roe van Gode

onder Ifrael bevoolen te maaken. 46 1;

Arke des Verbonds is in Salomons Tempel niet vernieuwd.

_ 4 S 6» 4 S 7

Armbanden , hoe verfcheiden, en waarom by de Oude plegen

gedragcnreworden. 185,186,183, 19o

Armen ook Vleugelen genoemd , 417. en lulks op de Chern

binen gepall'. 436,458

Armen en handen , hoedanig onderder Cherubinen Vleuge

len ge laatfl. 43o

Armcnilche overzetting des Bybels. Iц

Armgefmijde ‚ wat hetvoor een Cieraad geweeů zy ‚ en van

wien gedragen. 183, 188

Arm-ringen ,waar van foo genoemd , en hoe gemaakt en ge

dragen. 184,185, 187,189

Arm-(roeien ‚ waar van genoemd en in gebruik gekomen. 54o

Arrius in het Concilie van Nicenen veroordeeld. \ 844

Artaxerxes , van hoedanigen beteekenis dien naam by de

Perkn is. 3 xo

Artaxerxes Longimanus volgd Xerxes in het Perfïfche Rijk.

3 i о ‚ 3 r r

Artaxerxes Mnemon volgd Darius Nothus in het Perfifche

Rijk. З l

Artaxerxes Ochus volgd geweldelijk fijn Vader Mnemonín

het Perhfchc Rijk , cn word vermoord over het invoeren

van een Ezel in Apis plaats. 3 14, 315

Arthafafla Не: Artaxerxes.

Artijkelen des Chrifrclijken Geloofs , wanneer gemaakrß l,

Afeadates heeft de Afl'yrifche Monarchie in handen. 153

Alerazapeusregeerd in het Affyrifche Rijk. 19|;

Allamoncen , waar van foo `genoemd. 1, ,_ 7

Afferhaddon de vijfde Koning van Afl'yrien , die de H. Hißo

. rie vermeld , neemd het het Rijk van Sennacherib. 193,195

'Allyrien heeft lang voor Egipten in Konflen enLertcren gc

bloeid. 19» SI

Allyrifehe Rijk , wanneer begonnen. 1 59

Aflyrilehe Monarchie , hoe van Chams geflaehte ‚ tot de na..

komelingen van Serri en japhet overgegaan , haar Konin

gen in de H. Sehriftâedacht. 261, 2.61.

Afl'yrifehe Rijk verval onder Ninias , en raakt onder Sarda

napalus in twee hoopen. 167, 191.

Affyrifchc wegvoerínge of die de eerûc onder Tiglar-l’ul

Afliir te rekenen is. 29 Í

Afl`y rifche Rijk , waarom na de Regeering van Merodag, het

Babylonilehe `genoemd. 195

Allnr,wicn hy geweeflî is. 161,1 67

Altarte de Godinne der Sydoniers , hoedanig op дс Syrifche

Penningen verbeeld. 344

„(гниды , van hocdanigen gemeend: afkomft. б‘ъ

Augußinus wraakt de Latijnfche overzetting van Hierony

mus. . ‘ I 17

Augufìinus misflag , aangaande de Oorcierfelcn die de Vrou

wen in denNeuleârlege-n te dragen. 2,8;

Anguflinus in den ut ove; Jefus antwoorde aan Cajaphas ‚

Gyjìgd het. 617

Avondmaal , hoe en wanneer in plaatfc van 'tjoodi'che Pa

fchaingelteld. 509, 583, 58;

Avondmaal van Ici'uspp hoe veel Lig-bedden hy datmet fijn

` xii Dileipelen lgehouden heeft. 575

Regt.

Ell

Avond~
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Avondmaal _ hoedanig van fommige driefinds дыша. 534

Atirelianus vervolging tegens de _Chrillenern l s 57

Aurelius Maximianus , en Galenus Maximinns, van Diocle

tiaan tot Sonen en nicde-Keilers aangenomen. 3 5 7

Aurelius Severus kant lich tegens Maxentius , en koind om

den hals. _ __ 84.1

Autheuren der Heilige Boeken,wie die geweefr zijn.1.r 3,1 i 4,

2. 19, 24:

. _ В- _

Aal-Berith.hoedanigen Algodinne te Beritus gediend.z73

B Baard en Hair-drag: , met wat oplicht te mets by de Ко.

meinen aangenomen en afgeleid. 707. 798

Baard mocht van'de joodfche Prieůers aan de hocken niet

gekort worden. . 708

Babel , wanneer mogelijk eerll begonnen te bouwen. 1. 59

Babel , hoe en wanneer het Cieraad der Koningtijlten ge

noemd, en'van Cyrus ingenomen. 501„ 304

Babels grootheid door Jeremias arvebakend. 1. 64

Babylon, waarom door de Noorder Wind afgebeeld. 41.1.

Babylonifche Monarchie , hot-danig een en defelve met de

All'yrifclie. » .. _ 1.6i

Babyloiiil'che Gevangenfchap , federd welke tijd te rekenen.

19S» 198i 3Go, 504

Bacchus , hoe en waarom veellinds op de Syrifche Penningen

verbeeld. 347, 348, 355, ш.

Ваше op de Boi-ll: , van ouds een Teeken des Adeldonis. 1.3.3

Balises brengd de Perfilehe Koning Artaxerxes Ochus, uit;

ëodsdienitige wraak-lull om den hals , en ontheiligd den

Tempel. ._ _ 3 i4

Ballinglcha mocht geen Ifraelijt opgeleid worden. 645

Balfemen er Liehamen wierd by de loden na verfcheide .

ftaargedaan. _ _ _778,78i,781.

Balfem-gewas , hoe op de Hebreeuwfe Penningen vergeelsd.

5» 4

Banieren Ifraels ‚ hoedanig met de Teekenen der Cherubinen

befchilderd. _ 460

Banninge liet Uitbanningc. f _

Barabba; een oproerigen Moordenaar , Waarom van Pilatus

tegens jefus in der joden kciire дети. . 6 5 6

Barcliochab ‚ hoedanigen valfclien Mellias onder dc joden

opgefraan. . .. . g 2.0

Barnabas en Petrus , ontrcntwattijd als Martelaars geüor

ven. 801.

Barrevoets gaan , liocdanig van ouds een Teeken van droef

heid. . 55o

Bartholomeus tweemaal geltruilt. _ 806

Balilidianen , hoedanig veel op hadden met haren Wonder

(ìod AnxAxAs. 74_.l, 7.1.1.

Ballen van Boomen , hoe eertijds in Hee vaiiSelirijl-papier

ebruikt. _ 5

Beam t-fchrijvers ‚ hocdanigeertijds onder de Hebreeii.: 1.x

Bedddlcens tot het aanliggen rer Maaltijd. .. 536, 5 37

Beeld van Simon de Toovenaar, hoedanig qualijk te Koomen

aangehouden. _ 804.

Beeld uit Nebukadnezars Drooinègelicht van Daniel ver

klaard., _ _ 195,196

Beelden en Afgoden , Waaromfe Godt niet en kan 1n de Kerk

` gedoogen. ` 411.

Beelden , hoe en waarom tot [traf aan Kruis-houten opge

hangen. _ ~ _ 7 3 7

Becldiiis van Chtiftus , van Alexander Severus in fijn Bid-ka

mer gelteld. _ .. S 33

Beeld-letteren zijn nooit ecn geineene Schrijf-wijle des Volks

geweell. 3!

AÍBeeldfprakige Letteren , hoedanig oorfpronkelijk by deE

giptenaren. _ _ _ 3o, 38, 39

Beenbrekingis geen noodwendig gevolg der Kruis-{rral'fe ge

шеей. 69ь7зъ754

Beenbreking , hoe aan een fchelmfc Slaaf` door de Wet van

vergelding geoefl'entl. .. , 831

Beeůehdioedahigen {chaduwe fy van de Menfchelijchpraak

en reden fchijnen te hebben. 4

Beefte-vellen van ouds tot veel gebruik genomen. 57

Beeflen hebben ook verfclieide Oorcierfelen Uedragen. 1.84

Begraaf-wijfe die feet belacchelijkis onder de Trogloditen,

78 4

Begraving der dooden hebben de joden geenfinds van de Е

giptenaren geleerd. 7 8 1.

l Befclirijvingcn , hoedanig twee onder Auguflus gedaan.37 1.

ling des Bybels voorbereid. 175

Bekeeriiige in Zak en Alle,waar van die fpreekwijfe ontleend

is. i  678

Bekers , Kroefen en Driiikvareii , van hoedanìgen gebruik by

de Oude. ` 59o

Bellolpares word van Lamprides in het Allyrifclie Rijltge-

vo т . 169

Beloclius Prifcus komd aan her Allyrifche Rijk. 268

Belofte van de Meñias , hoedanig volgens de Cabbaalfche

leeringe van de eene Vader op de ander uirgelleld.- zo;

Beloften Gods , hoedanig in orden in haar reeks vervuld zijn.

` 408

Bclzafar de derde en laarfle Koning van Babel па Nebukadne

zar in lijn Nacht-banket gedood.

Bekeering der Heidcncn , hoedanig door de Griekfe

_ 30 s. 304
В rt'r н AZAR ‚ wat dien naam te kennen geeft. 1_9 8

Belus ofBaal , waar van al’ komllig. 67

Ben. Afcliers affchrift der H.Boeken, van hoedanigcn agting.

l ' r i7

Benjamins verfierfelen ontrent de Letteren op de Grâf-ftee

nen van Abraham , Ifaak en Jakob. 7S

Ben-Merodach , hoe de laatfleKoning uit de Allytiers die dc

H. Hiftorie vermeld. 1.93.29;

Ben-Nephtali word van de Oof'terl'che joden aangaande het

aflehriltdcsBybels теса gevolgd. п 7

Berenice door Kalleiiicus vermoord ria de voorlegging van

Daniel. 31.1

Bcfnjdenir en щами Vettrgbeidmat het in fommige Opfchr'iŕ

ten van Hebreeuwfche Penningen Гс gen wil. 83, 8 5, 93

Befhijdenis gefchiede niet aan de Kinderen die een Jood ge

booten wierden , onder de ßrafvaii uitfonderinge. 64r

Befiiiidenis , wanneer den Joden als een kennelijk Brandmerlc

geworden. _ 8 18

Belnijdenis den Joden van Kciíer Hadrianus verboden. 81. 1.

Befpottinge van Jeíus in het Rechthuis van Pilatus,en aan het

Kruis; 661,766

Belllis over de verraderlijke moord van Darius Codomaiins ,

door Alexander wrecdelijlt eltraft. 31 8

Bellevaars Stoelen , van watge ruik en afkomll. . 54x

Bcfweeriiig , waarom van den Hoogen-Prielter Cajaphas aan

Jeliis gepleegd. 6i6

Bethanien , hoedanigen Vlek en waar ontrent Jerufalem ge

legen. 5 3 6

Betphage , hoe en waar gelegen. 536

Beni lier Seherprecliter.

Bewaring der H. Schriften , wanneer de Joodfche Kerk ont

nomen. 14;

Bewaringe der Gekruifle ‚ hoe en waarom fulks ook aan jc

fusgefchiede. 731,735, 765

Bezetene , hoe de Joden door een Neus-ring plagten te gene

fen. 1. 84.

Bybel-vcrklaarders , hoedanig en waarom noodig in de H.

Taalen moeten ervaren zijn. __ _ _ 74

ВуЬс1-Тсхс › Ьос haar lClng fonder Punéìen is konnen be

waard woi'den. 1 07

Bybel of Boeken des О. Teflamenrs , hoedanig van ouds in

xxirBoeken ofLees-rollenafgedeeld. In.

Brett. , waarom dien naam aan de H. Schrift opgedragen is.

ar , 1.iBybel in haar verfcheide Hebreeuwfche Druk-uitgevai'nged

liagefpoord- _ _ 1x8,11.o, 11.1, 122.

Byärel , waarom in veelerlei Taalen moelle overgezet wor

cii. и.

Bybelhiis waarfchijnelijk van de Lxx Overzetters geheel ver;

taa . ` i
Bybel , hoedanig verfcheidemaal in het Ncerduits overgezsest

engcdrukt. .11.8, 11.9

Biblia Aleraiidrina, hoedanig miflukt door een Titel-ver_

momniiiig uit tegeveii. ‘ i н

Biblia Bolyglotra , hoedanig van Brianus Walton toegcfteld

en uitgegeven. › i 1.1.

Bybel-bocken ‚ van wien en wanneer gel'elireven , en in Ka

gitteleu en Verflen verdeeld. ' y1. i 9, 13o

By elfehe Hiltorien , waarom die met Nehemias ophouden.

a б
Bybel-{îfílers over de inlafïingen der Hiltori'fclie Boeken, gse

noeg gedaan.` 24 1
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Bijl in deStaal-bullels der Romeinen,van wat beteekenis.698

Billehoppen in de eerlle Kerk , leerden alzitrende. 398

Billclioppelijke maclir bekommerd den Keifer Trajanus.818

Bittere змеи ‚ lioedanig neli'ens 11er Paaleh-lam opgedllì.

S77

Blad` Schrijf-Blad, en Blad Papier, waar van l`oo genoemd.“ '

Bladen van Dadel~boomen, hoedanig eertijds tot Schrijl

papier in gebruik. 56

Blakeren en door rook verßiltlten ', hoedaiiigen Martel-[traf`

der Opgeliangenc. 737

Blinkend Kleed , hoedanig en waarom Herodes fulksjelìis

heeft doen omhangen. 6 54

Blixem-werpend Regiment , hoe en waarom foo genoemd.

 82

Blixem en Vuur van tullehen de Cherubinen gelien, van Cocî

cejns op de liefde der Kerke Gods вера“; 436

Bloed der Marrelaren van Terrnllianus in een fluit-reden ‚

voor het Zaad en aanwas der Kerke geroemd. 83

В1оед des Lams ‚ hoe een Wit»maaking der Kleedercn kan

toegepaß worden.  59;

.Bloed des Doodllag bleef na der joden gevoelen ook op de

Y Kinderen tor aan het einde der Weereld. 668

Bloed des Paaleh-lams aan de Pollen der Deuren bellrcken ,

hoe een voorfchaduwe van lefns Lijden aan het Kruis. 746

Bloed-dorlligheid van Herodes de Afcaloniter. 3 60

Bloed en Waier ‚ 1юс te gelijk uit )efns Zijde gevloeid. 776

Bloedgierigheid der joden ‚ waar in de oorlaal; niet geweelì

 van jeliis haallige Kruilhging. ~ ' 706

Bloedfchande van Juda en Thaniar , waarom in de H.Schrifr

‹ aangeteclcend. 474.

f Bloerlvan _lr-fus ,wanneer den joden op den Kop gekomë. 668

Bloed van Jelns , waarom onder het Teeken van Wijn vom;

gelleld. _ $09693) §94

Bloed-vergieren der SlachtOHr`eren ‚ hoedanig van jelus op

lijn eigen dood gepalì. / 594

Bloed-vergieten nier een Opgeheve hand , hoedanig by de
e

joden mer den Sweerde gelìraft. 6 5 6

:Bloemen , waar toe van femm ige achter de Ooren gedragen.

28 r

Boek der Scheppinge by de joden voor een Schrift van Adam

gehouden. 2 9

Вене en BOEKEN , hoe van der ouden Boekeboomen honte

SelirijllTaŕelkens genoemd. 54. 56

Borre ofBae/e-a'eel , waar van daan by de Latijnen , VoLuMnN

genoemd. 58

Boek Zabar , van hoedanigen ouderdom. 109

Boele van Daniel, waar door niet fuiverin de Lxx Gverzet.

ting gevondenword. 160

Boekverfameling, der H.Schriften,wanneer о gehouden.z4z

Boek van Ruth, van wat inhoud ‚ en waar hetîehoorde inge

lall: te worden. 244,

Bock van Ezdras , lioedanig wel gefehikt achter die der Kro

nijken. :.49

Boek Ellhers van wien bel'chreven , en hoedanig van de joden

neflens Mofis Sehrilreii `geacht. 2.50, 2 5 r

Boek van Nehemaas , van hoedanig Tijd-verhaal enInhond.

2 o

Boek Iobs , hoedanigen waren Hillorie dat behelll. 1551.

Boek der Plalmeii van hoedanigen aal-oude achting in de

Kerk.~ ' 151,155

Boek der Spreuken , van wien gemaakt. 2 5;

Boele der Openbaring , waarom belal`t niet te verzegelen. 416

Boeken , wat die vermogen aan de nakomelingen. 28

Boeken der H. Schrift , hebben na fommiger meeninge nooit

verandering in Letter noch Taal geleden. 47

Boeken met Punóten , inhoedanig kleen- achting by de joden.

r or.

Boeken des О. Tellaments , hoedanigvan ouds in xxrx Lees

rollenafgedeeld. liz.,a.l6,2i7~

Boeken van Ezdras die meri Apocryl houd , van hocdanigen

gelooíbaarheid. n;

Boeken der Machabeen, hoc van eenige Joden neffens de H.

Boeken aangenomen. l t 5, 1 1 6

Boeken met fouten mogen de joden niet gebruiken. 1 4,3

Boeken Samuels ‚ der Koningen en Kronijken , wanneer en

тап W1C `uefchreven. 219, 1.45, 248

Boeken du H.Sehrift , zijn na het ophouden der Prophetie ,

niet vermeerderd. zu

Boeken Molis inde CoptifclieTaal. i15

Boeken Molis , hoe ver van hem lelfs gelehrcven- 22 i , 24.3

Boeken der Koningen , lioedanig miileliieii van fommigc

Propheten belehreven. 14S

Boeken der Kronijkeii , van hoedanigen Inhoud cn Authen

ren. 246

Boeken en Bybellehcaffchriften der Chrilìenen ‚ onder Dio

cletiaan verbrand. ~ 8 5 8

Boeken ‚ hoedanijzl onder Diocleziaari verfcheide tegens de

Chrillzenen lgefehreven '1.ijn._ 359

Boekdrukkerien tot vordering der Oollerfchc Taalen opge

recht.` 2 7

Boekenboom, hoedanig den oorfprong van ’t'woord Boex.“

Boek-rollen ‚ hoedaniguitgewalehr Linnen ofläamgehegre

Pergamenten gemaakt. 58

ВотЬещсп durld de plaatfe Pfalm 12:17. niet veranderen na.

een beter Exemplaarxn echter van Rabbi Elias vcr-agr. U9

Bomilcar bellraft aan het Kruis hangende, lijncr Vyandcn

wreedheid. 73 1.

Bondgenoodfchap der joden met de Romeinen ‚ van geen

goed gevolg. 316,316

Bonte Vellen, hoedanig= van gebruik _in het liggen `aan de

Maaltijd. v 537

Boomen en Kruiden,V doorlioedanigenletrer fy haar merk

teekeii hebben in de Cabbaallehe Leere. 208

Boomen. hoedanig eertijds voor Kruis- houten gebruikt. 7 r4

Boomfchatting , hoedanig den _joden onder Domizianus 0p

geleid,en van Nerva quijt gefeholden. ' 817, 313

Boorden der Mouwopllagen , waar van lierlromllig. 2 8 8

Bouwlicden der joodlche Kerke , hoedanigen Sreen in Jelus

verworpen. 5 c4.

Brand-Alraar,ofdie in de Gelicliten van Ezechiel vertoond is.

4 8
Brand van Roomeri door Nero aangereeht , en op den hasls

der Chrillenen gefchoven. Sox

Brand re Nicomeriien tot groot nadeel der Kerke, den Chri

{renen op den hals gelmeten. 8 j 9

Brandinge in de Lijklìacien , hoedanig in de H. Schrift op te

nemen. . 7 8 4.

Bralelerten ofGoude Arm»ltettingen , hoedanigen drag: dei:

Onde. 2.84., 1.85, 2.87

Braliliaiien dragen Ringen in den Neufe en Lippen. 2 8 a.

Breken des Brdods was by den joden het ampt van den Уадег

des Huisgefins. ' §87

Brief van Lentulus aan de Keifer Tiberius over de Lijfs-ge

‘ “alte Cn Gedaante van jefus gefehreven: 7 5;

Brief van Pontins Pilatus aan den Keifcr Tiberius aangaande

Jefus Hals-gerecht. 789

Briefvan Plinius Secundus tot voordeel der Chrillencn aande

Keifer Trajanus gefchreven. ' S 19

Brieven van Verband , en die door Zegeling der Overheid ge

wettigd worden ‚ waarom meeft op Perganient gel'clire

ven worden. ’ 58

Brieven der Apollelen , waar toe gefehreven. 47x

Brief-fchrijvigeLctreren der Egiptenaren , hocdanig. 38 ‚ 39

Bi'okltel-vloeren ‚ hoedanigb konllig gemaakt. 6 7 5, 679

Brood, waarom jefus gebroken Lichaam genoemd. 509 .5 8 8,

53 9

Brood , wanneer van jefus ~gebroken en omgedeeld , tot Tee

ken van lijn gebroken Lichaam. 58 5, 587

Brooden der joderi , hocdanig de forme van heel platte Koe

ken hadden , die gebroken en niet gefueden wierden. 587

Brood-breking is vanouds totlietlionden des Avondmaals in

gebruik geweeil. 5 3 3

Brood-deeling of omgeven , hocdanigvan jefus na de ]ood

fche wijfe gedaan. 588. 589

Bruidegom gaf by de Hebreen een Voorhoofd-eierfel aan de

Bruid.  27,

Bruids-gifte , waarom juill aan de Ooren gedragen. 28 ;

Bruiloft-zetels vanwat gebruik. ~ _ 54.1

Buxtorfs gevoelen aangaande de oudheid en vinding der

Puncïten. _ _ 102.

Buxtorls Bybel . hoedanig te Bafel uitgegeven. izo

Buxrorfs gevoelen aangaande de Maloretcn. . 1 8 6

Abbaalfclie leering , hoe enwaar in kortelijk begrepen ,

dcielve Uetoetlt en туша. 202, 203, 1 x о

Cabbaalfclie Tclkunde en haar gebruik. zog

Cabbala

ger

Chald

"all

1.13
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Cabbala van ‘wien af komflig. |98

Cabbaliftifclie geheimen , en die der Н. Schrijvers ‚ van welk

een onderfeheid. 1;'9

Cabbaliltifch A, B, C. door een ontlcding van def'felfs merk

teekenen verklaard. aoó~ 208

Cabbalilten hebben haare Geheim-leere uit dc Letteren en

_ niet uit de Punéten lgenomen. lo;

Cadmus, lioedanige Letteren hy in Griekenland gebracht

heeft. 3 l» 37

Cajaphas , hoedanig hy de _jaar-beurre vanhetjl-looge-ptie

iletfchap bediende. 600: 606, 61;

Cajaphas , hoedanir; meeft tegen de Wet van Mofis ‚ niet een

kale Kin verbeeld. 7o8

Cajaplias heeft fonder onvoegfaamheid den Grooten Raad te' _

lijnen Huifc konnen laten vergaderen. 603, ‘o9

Cajaphas , waarom van de Euangclillcn alleenmet fijn by

naam genoemd. 609

Cajaphas, waarom hy jefns voor den Grooten Raad Be

fwectd, en njn Kleederen fclieurd. . 616, 617

Cajus doet een Raadsheer met Yfere Schtijf-ptiemen dood

ficken. _ 60

Cauca,- of het Schoenen of Kouffen by de Oudezijn ge

шеей. 551

Caligula de Roomfche Keifer ‚ waar van hy foodanig lay-gc

noemd is. „о

Caligula wil fijn Beeld in den Tempel te Jerufalem gefleld

hebben. _ 807

Cambj-'fes volgd fijn Vader in het Perfifche Rijk , en dood al

fpottcnde , en Egiptilchen God Apis. 308. 309

Cambro-Brittanncrs hebben haar Taal nooit verwiffeld. 12

Canaan aan Ifrael beloofd,was noodig dat ook de Tale bleef.

Canaan, hoedanig op fekete Hebreeuwfe Munt affrebeeld. 9z_

Canaanel'che Vrouwe, aangaande de reinheid des tetten, op

recht in het geloove verklaard; so,

‘Canaaniten hebben van ouds de Hebreeuwfc Taal gefptol-ten.

.64. 69
ICanaaniten en Phœnieiers van де Lxx Overzetters voor een

Volk genomen. _ _ .

Canaanitifche Volken , waarom van Mofes foo nauwkeurig

befchreven. . _ ц.

Cattaginenfen,hoedanigen Volkplantingc der Phœniciers.7o

Cafl'aiidcr wteekt de dood van Atideus aan Olympias de
i Moeder van Alexander, en behoud het Gebied in Europa.

‚ з 1 8» 3 19

Caflianus Biffehop van Brixien,word van ñjn School-jongens

metSclitijf-ptiemen dood geprikkeld. 60

Callius van _Crfar met een Ifete Schrijf-penne doorflokë. 6o

Cañor en Pollux , hoedanig byfnnder van de Tripolitaiien

ge-eerd , en op de penningen geflagen. _ 352, j 5;

_Catechifmen of Mond-onderwijfingen des Geloofs ‚ wan

neer in de Kerk gebruikelijkgeworden. 8 19
lCellen in welke Ptolomeus de Lxx Ovetzctters deHebreeuw- `

fe Bybel in ’t Grieks liet vertalen. _, 176, 1 77

Celfus van де Honden opgegeten ‚ word fijn Beeldnis aan een

Kruis gehangen. 7

Ceremonten der Wet , waarom onder het N. Teflamcnt niet

'wederom konneningevoetd worden. 136, 1. 57

Ceremonicn der Wet , tot wat nut en oogmerk aan de lfrae

litifche Kerk gegeven.

' Ceremonien ontrent het Yver-Water ‚ hoc ver van _jefus in

acht v genomen , fcbtijvende in het flof het oordeel over де

Over eelderefle. 491.

Chaldeefch Alphabet . hoedanig hetvan ouds was. . 48

Chaldeefche Letteren , of Ezdras die tot de Bybel-fchriftcn

uit haar tegen de Samaritanen heeft ingevoerd. 47

Chaldeefche Letteren ,‘ die men hedensdaags Hebreeuws

noemd , lioe van fomrnige voor де oude Letteren van Mo

fes genomen. 7g, 79

Chaldeefche Taal,hoe van veele ouder dan de Hebreeuwfche

gelield. 65

Chaldeefche naamen , of Mofcs dicin hetHebreeuws heeft

over ezet. ‘ 66

Chaldecfche woorden en fpreekwijfen, hoe eenigñnds on

der het Hebreeuws , en in fomniige Boeken der H. Schrift

eraakt. 67

Chaldcefclie Uitbreiding, van wie gemaakt, en hoedanig

van de joden gewaardeerd. r 1.4.

1.- Dreh.

238 .

Chaldeefclie Koningen die v_oot Ninitod regeerden. 1 9

Clialdeefche Monarchie een en defelve met de All) rifche en

Babylonifche. 261 _

Chams nakomelingen zijn niet alle Afgoden-dienaars ge

weefl. . 6

Chanajach propheteerd tegens Jeremías e'n _blaafl Zedekias

de Ooren vol. _ 198

Снмцшнд ,wat dien naam beteekend. 198

Charaétcrs der Chinefen worden tot het 'getal van racooo

door 9 verfcheide flteeptjesgemaakt. 41.

Cnr-:aun , van hoedanigen beteekenis. . 433

Cherubinen zijn Engelen i1i Menfchelijke gedaante. 416, 465

Cherubinen hebben geen vier Hoofden , noch vier Tronic

aannefichtengehad. 417,418,431.,4;4,&`c'.

Clietn inenl van Ezechiel , hoedanig gelijk aan die in het

Heiligdom des Tempels ôte. 418, 45;

Cherubinen ‚ waarom en hoe mer, vier Vleugelengefien.41,1

Cherubinen , walarom en hoe aan de vier zijden des Wagens

enen , en rec it uityingen'. go, i, tz, ,
Chërubinen hebben dei: Wagen voorigetriilckeh 1011112- «faiai'

aan ingefpantien te zijn; 444

Cherubinen flilfland , van wat beteekenis in Ezechiels eerfte

Geiichte. . _ . 449

Clicrubinen , in wat fiands-gelegendheid fy het Verfoen`

deltfel overfcliaduwden. 436

Chetubinen van to ellen ,lioei:lan1'_<zl van Salomon in het Hei

ligdom neftens de Arke des Verbonds gelleld. 4.(6

Cherubinen rondfom den Thtoon Gods , waarom die mal

kander gelijk waren. 465

Chinefchc Taal , hoe ootfpronkelijk en oud. 16

Chinefen verwonderen haar feet over het weinig' getal en

. . . a)

groot gebruik der Europilche Letteren. :.8

Chinefche Letter-teekens , waar in voornamelijk van де Е

glptllche Beeld-letteren ondetfcheiden. 36, 4o, 4 t

_Chinefen meeneii de Letteren goojaaren voor de Zondvloed

gevonden te hebben,41. Haar oude Schrijfwijfe afgebeeld.

£Chrifli waart Mensheid , waar in ten klaatl'len geblekenqëg

Chriůi drie Aniprcn , hoedanig en waarin bediend. 47o

yChrifli dag der Opltandinge ‚ waarom te onrecht Paafche'n

genoemd. 575

Chriltt naam door de twee begin-letteren , qnalijk voor het

Kruis van jefus aangefien. 74!

Clirilh Lijden, hoe als een voorwerp van blijdfchap en geloof

aan te merken. 75 5

Chriflus als de Hti-:iiatri-raA , ofHeilige A. aangemerkt. 50

СЬгШиз en ñjn Rijk , hoedanig veelfinds in de' oude gefehie

denilleti voorgebceld. . 1 99

СЬг11Ъц`ё`1птас tijd en toefìand der Weereld gebooren. 37;

Chriftus , hoe den Heere des Rijks, en nochtans Davids Зонд.

ÍChriftus heeft de Prophetie en te gelijk de Mirakelen wedge-71E

om in dc Ketkgebtacht. 377

Chriflus jefiis, waarom hy tot fijn drieAmpten niet uiterlijk

gezalfdis. 386

Chriftus ‚ hoedanig als de Hoofd-Hoffe dei' Prophetien , en

Sleutel der H.Schriit aan te merken. 4o;

Chriflus en d' Apoflelen hebben' niets buitë Mofes geleerd.41;

Chriflrus, lioedanig zittende op een Zaphyren 'llitoon van

Ezechielgelien. 451, 45;

Chriflusjefus bewefen Godt te zijn. 46;

Chrifius in wat zin hy een Vloek voor ons geworden is. 631.

Chtiftusjefus van de Keifet Tiberius aan den Roomfen Raad

voorgelteld ‚ om hem als Godt te eeten. 789

Chtillus fier Jefus.

Chriften-Ketke ‚ Ьое en waarom altijd trouw voor de bewa

ringe der H. Schriften. 1 4;'

Chillen-Kerke is de _loodfche billik in ‘t niet aannemen der

_ Apocryphe Boeken nagevolgd. ‚ zg 7

Chtiflen-Menfchen van Ttajanus tot Dank Offers aan de

I Goden opgedragen. 819'

Chtiftencn hebben de H. Boeken van de joodfchc Kerk ont

fangen ‚ gelijkfe _nu zijn. . . 116

Chtiflenen, waarom in de Hebreeuwfe Bybel geen letteren of

lefing na een beter Eitcmplaar mogen veranderen. i zd

Cht'iftenen en behoorden het verfland dei' H. Schriften nu

niet meer van de_joden aftc bedelen. 16 ï

Chriftenen , wanneer eetfì niet dien naam genoemd.' ‚ 719;

Qq ‘l ‘l ‘l f Chri'ûeneiŕ
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Chriflenen onder Claudius [lappe Regeeringe te gelijk met

de loden qualijk gehandeld. 808

Chrilltenen worden onder Nero door het gantfelie Room

fche Rijk bevoolen uit te roeijen. $01

Chtiftenen onder Decins door allerhande wreedheden ver

fchrikt , befwijken in het geloof. j l 1_8; 5

Chrillenen , hoedanig gepoogd louder dooden uitte roeijen.

84o

Chrillenen door Conßantius Chlorus begunfligd. 84o

Cijl'l'er~lettereii derjoden , hoe veel die zijn. 't 1 2., 1 i5

Cypriaiius trooft de vervolgde Chrifrenen met Seiidbrieven. '

835

Cyprianns met goo andere te Karthago Onrhoofd. 8 3 6

Cyrenius of @ii-inns , wanneer hy over Syrien Stadhouder

was. 371.

Cyrilliaanfc'ne Letteren , waar van foo genoemd. 56

Cyrillus ч1пдссп111у11Гс11 A) B, C. ас. 116

Cyrus дс Koning van Рсгпеп2 neemd де Stadt Babel en te

gelijk de Monarchie iii. _ 504.

Cyrus, hoe lang hy geregeerdheeft. v 305

Cyrus aanvaard wederom het Rijk der Babylomers. 505

Cyrus afkomlì en opkomů belehrevcn. _ 596

Cyrus van de Koninginiie Toniyris gedood , en lijn hoofd in

Bloed gedompeld. _ 306

Cyrus geeft den _joden verlof, om uit de gevangenl'chajite

gun en haar Stadt en Tempel te bouwen. 306, 307

Cyrus , hoedanig hy door de voorleggin derl Propheten,

‚ een Gunlt-genoot der joden kan gewor en zijn. 507

Cyrus Ист . en lijn Soon Cambyl'es word Koning in Щи

plaatle. , l . 398

Cirkel-trek des Palfcrs , hoc uit de doeninge van den Ibis

vogel gevonden. Si

Clcobatra, Pliilometors Dochter , word Alexander Epipha

nes ontnomen , en aan Demetrius Nicator gegeven. 52.5

Cleopatra , van haar Soon Gryphus gedwongen om het ver

ift voor hem bereid , felis in te drinken. 52.8, 349 ‚ 5 50

Claudius de Roomfclie Keifer ,. fchrabt een Raadslieer in

Griekenland uit het gerahom dat hy geen Latijn koiide.z.o

Claudius Rooms Keifer , Rijlt de Ioodl'e Oproeriglieid door

fijn goedheid. 808

Claudius vervolgd na. Galienus de Chrillenen van nieuws

зап . 8 5 7

сита: ‚ liet Hemel-ftreek.

Coccejus gedachten over de Wolke en de Vuur-vlammen

in het ecrite lgeliebte van Ezechiel vertoond. 4;

Coccejus gevoelen over liet bedekken van der Cherubinen

Licliamen. .1.; 5

Coccejus gevoelen over de beduidinge der Radeten ;.in welke
i de Geell der Dieren was. 445

Coccejus gedagten over Ezechiels geliebte van de Sone Gods,

zittende op den Tliroon. . 45 ь 452.

Coccejus verklaringe over de vier Dieren van Ezechiel ge

lien. _ 465

Conrx (gemeenlijk een Boekvetduitfì) waar van foo gc

noemd. 56

Codoniannus volgd Artaxerxes Ochns in liet Perlifclie Rik.

X6
Commodus word Keifer van het Roomfclie Rijk; houd (Zieh

[lil tegen de Chriltenenßn wreekt hem aande befchimpers

van lijn Geboorte-viering. 851

Cominodus van fijn Wijf vergeven , komd wederom op , en

blijft in een Worûel-gevegt. 8 5 1.

Concilie van Trenten heeft aldereerlr de Apocrypl'ie Boeken

Kanonijk verklaard. x 1 5

Concilie ofGroote. Kerk-vergadering ‚ waar over te Ierufa

lem gehouden. 79

- Concordantien , hoedanig nut om de Boeken fuiver te hou

den. ` - 147

Conlkantijn lchaft het Ktuill'igen af, en voerd het Galg-han

gcnin. 654,739,740

Conllantijn verbied de Joodfche Overheden de Chrifteneii te

lleenigen. 7oo
Coultanitijn leid den Baard aftot Teekeu van lijn afkeer der

Heidenfclie gewoonten. 707

Conlltantijn in lijn Vader Coiiftantius plaatfe verkooren.84o,

s4i

Conllûmìjn uit Engeland overllappende , wreekt lich aan de

Franken. 84.1

Connautiiius fmijt een Venus Tempel te gronde , en toond

{ich genegen voor de Chriltenen. 841

Conftzintiiius fegd Licinius den Oorlog aan. 84:

Conllantius Chlorus krijgt het Gebied in het Welten , en

geeft de Chrill'encn Vrede. .. 8.5 8, 84o

Copyen der H. Schriften zijn ten tijde der wederkeeriiige uit

Babel niet alle verlooren geweelr. . 46

Coptifch Alphabêt , hoedanig oud Egiptifch. 49

Cores een en defelvc metCyrus de Koning der Perfê.5o5,305

Corintifche Mannen hebben geen lang-hair gedragen , en

haar verwijltheid aardig van Mattialis befclumpr. 557, 5 Sg

Cotto gaat Barrevocts na de Maaltijd , om dat lijn Schoenen

eenmaal gell-oolcn waren. 54s

Cnfchan Ritl'chataim Koning van Mefopotamien , maakt 1f.

rael dienilbaar. I 163

Cutliœen ‚ hoedanigen Volltplantinge van de АП`у11с15 {с за

marien. . _ 3 l

D. ' ‚

Adcl-keernen ‚ hoedanig voor Hals-cieraden en Arm

D banden gedragen. 2 за

Dag des Heeren , wat het feggen wil. 409

Dag van Iefus Geboorte , waarom by de Euangelilìen ver

fwegen. 475

Dag is by de Hebrecn van den Avond begonnen te rekenen.

ъ

Dag van el'us Opllandinge , waarom geen Paafchen kan ge

noem worden, 57

Dagen , hoe lbmtijds by de Propheten voor jaren gerekend.

16

Dag-verdeelinge der joden, lioedanig tweelinds genorrŕen.

6 72

ВатаГцз Paus van Roomen ‚ ontneemd de Roomfche Keiler

de Titel van Op er-Prielter. 3 7x

Daniels Boek , oldiit ook van de Joden vervalfcht is. 160

Daniel van de joden uit fijn rang verfclioven. z i 8, 3 S 9

Daniels voorfcggingen over Antiochus Epiphanes en “так

der ]odun. 2.28

Daniel, waar en wanneer hy gepropheteerd heeft. 24o, 391

Daniels verklaring en` voorlegging over het Beeld-geliebte

van Nebukadnezar. a 9 6, 532.

Daniel en fijn Mede-makkers in de Wijsheid der Chaldeen.

onderwefen ,fijn verltand in Geligten en Droomë.2.9 7, 591

DANirr van hoedanigen beteekenis dien naam is, 298

»Darius de Meder heetlehtin Babylonien. 30;

-Darins Hyllafpis volgd Canibyfes in he: Perlifchc Rijk. 309

Darius Nothns volgd Artaxerxes Longimanus in 't Perlifchc

‘ Rijk , en bcgunltigd der joden Teinpel- bouw. 5! I

Darius Codomannns volgd Artaxerxes Ochus in 't Perlifchc

Rijk,als delaatfle. 316,517

Davids Gedacht-rekening , hoedanig in den Kinderloofen

jechonias niet en is afgebroken. :zu

Davids Pfalmen , van hoedanigen algemeenen achting in dc

Kerk. 2 52 , 2 5 3

David van fominige Rabbijnen niet onder de Propheten gc

teld. 538. 389

Davids gell-achte , hoedanig van Dornitianus opgefogt. 817

Debora en Barak bloeijenin Ilrael. 269

Decins Keiler geworden , vervolgd wederom de Chri'llrenen,

en komd om den hals. 835, 856

Dekfel op der Vrouwen hoofd,waarom van Paulus een Mag:

genoemd. 5 57

Demetrius Soter volgd Antioehus Eur/ato: in't Syriftlie Rijk.
i . . ` . ._ 314’ 34x

Demetrius Nicator komd aan het Syrifcl'ie Rijk , en neemd

verfcheide Eer-namen aan. 326, 327, 34.1.

Demetrius Nicator by de Parthen gevangen , en wederom

verloft. 544» 34S’ 347

Demetrius,hoedanigcn Overman der Silverfmids re Ephefen.

799

Demoflhenes ‚ te wat tijd hy gebloeid heeft. 316

DrNARius of Tien/ing , hoedaiiigen benaming van Geld of

Penning. . 567,58:

Derden dag , waarom aan geen Dooden ‚ als aan jeliis te:

Opůandinge vergund. 52.0, 52.1

Derde deel der Boomen , hoedaiiig en wanneer in dejood

fche Republijk verbrand. 809

Derde decl der Schepen die vergaan zijn , wat Kerken daar

door te verllaan zijn. 8; 6

, Derde
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‘Derde deel der levende Schepfelen, hoe en wanneer in de

Zee gellorven. _ . 8 j;

Dertig Silverlingen, van hoedanig beloop in ons Geld. 53 1

Deucalions Watervloed , wanneer voorgevallen. 268

Deuteronomium of Vijtdc Boek Mofis , waarom foo ge—

noemd. ц;

Diana , hoedanigen groot-geachte Godinne te Ephefen. 79 9

DiDRAGMA , hoedanigen Schat-penning ot‘Geld munte on

der loden en Romeinen. 567, 568

Dief iii den donkeren nacht geflagen ‚ hoe onder de Wet

voor geen doodllag7 gerekend. 6 56

Dier het geltoole goed niet konnendc wedergeven , word

МГ: verkocht. 640

Dienlìknechten ‚ watfe eertijds uit het doorbooren van haare

Ooren te leeren hadden. _ 23;

Dienl‘tknechten ontbinden haare Heeren Schoenriemen voor

het aaiiliqgen ter Maaltijd. 545

Dienůknecht des Overprieitcrs , hoe hy jefus vermocht te

[laan {панде voor den joodfelien'lìaad. 61 5

Dieren ‚ hoedanigen metkteeken ly hebben inde Cabbaal

ikhclxcrc. ‘ _ 108

Dieren en kaderen van den Wagen der Cherubim, hoe te

gelijk bewogen in haar voortgaan. . 445

Dieven om ansbraak te Hangen , waar van het kan afgeko—

men zijn. 719

Diocleriaan Rooml‘ch Keifer , word een hard Vervolger der

Chriiìenen. 8;7_, 838

Diocletiaan en Maximianus geven de Heerfchappy de iehop.

8 40

Difcipelen . waarom van jefus verboden (ich te laten Ra в в 1I

noemen. . _ 39 i

Difcipelen, waarom niet uit de Schriftgeleerde ver‘kofennfio

Difcipclen ‚ waarom foo omlìandig vanjefus Lijden onder

weten. _50;

Difcipelen hebben op de fekerheid van Icfus Opfrandinge

haar gehard gevonden om te lijden. 51;

DifciPClCn ‚ waarom tegen het Zalven van Jefus hebben ge—

mord , daar het meermaal onder de Joden in gebruik was.

534

Doode Lichaam van jefus, hoedani‘g in een uitgehouwen

Vak ingeleid. 735

Doodilag , hocdanig alleen by dejodenfirai‘baar Was. 6 j 6

Dood-firai‘ te oeii‘enen, waarom van de _joden voor Pilams

in de (aak van )ellis ontkend.
61

Dood-[traf in de Wet onbepaald gelaten ‚ hoe by (мыса

altijd op het Worgen uirgeleid. 630

Dood-(traf der Joden door verbrandinge tweelinds geoef

l‘end. 634, 63;

Dood-ftraf aan Stephanus gepleegd, hoedanig ook op ten

Vonnisgevolgd. 699

Dood—l‘trat gei‘c‘hiede by d'Oude mecfl: buiten de Poorten der

Steden. " . 708

ВоодНгаНЪ en kon van wegen de Godsdienft, den joden

met gantl‘ch ontnomen worden. ‘ 68;

Dood-ikratl‘en der_joden in vier footten onderfcheiden. 630,

636

—`..a.

u.;1~~

Dii‘cipelen onfltandvaûigheid aan haar felis bekend gemaakt.

6 2.0

Difcipelen ‚ waarom in Jefus uitleiding na Golgotha ‚ bloo

hertiger dan de Wijven. 75;

Difcipelen onkunde aangaande jefus Lijden Sec. 76 "7

Dogters ‚ waar toe eertijds door haar Moeders van Oor-cier

fels beforgd. z. 83

Dom-stun jrnusnrems, waarom dien naam van jeí‘us op

de Vrouwen gepaíì is die hem na Golgotha volgden. 7 55

Domitianus wreedheid tegen de Chriilenen. 807 , 817

Dood Chrilti, hoedanigen vervullinge van het gene in de

Wet al‘gel‘chaduwd was. _ a; 8, 50;

Dood van Chrilìus is alleen voor ons , en niet voor hem lel

ven geweelt. i 509

Dood ‚ hoedanig langfaam de Gekruilte quam aan te rreflen.

‚ 7i i › 7 п

Dooden op te wekken ‚ hoedanig alleen eigen aan de Godde

lijke macht.  48 8

Dooden , waarom van jel'us fonder onreinigheid mochten

aangeraakt worden. 489

Dooden op te wekken, waarom niet aan Moles vergund.497

Dooden , hocdanig tot flîtal‘te mets gelieenigd wierden. 6;;

Dooden aan te raken , hoedanig onrein maakte na de Wet,

daar liilks niet door het aantalten van een Moordenaar ge—

fchiede. 749

Doodendioedanig en waarom aan Krnifl‘en opgehangenqu,’

Dooden zijn by verfcheide Volken l'cldlaam en verfeheident

lijk behandeld en ook verbrand. 784.

Dood- gefleenigden ‚ hoedanig en waarom aan een Hout op

gehangen. ’ 631.

Dood-kilt , hoe vanjofeph in Egipten mag lgewecfl zijn. 78 3

Doode Lichamen der Opgehangene , moeiten voorSonnen

ondergang afgenomen en begraven worden. . 6 j z, 634.

Doode Lichamen der gelìral‘te Quand-doenders ‚ hoedanig

eigen aan den Rechter. 690

Dood/e Lichamen , hoedanig met Specerien in doeken ge.

wonden , en inet iìtooken’omfwagteld. 773, 73;

Doode Liehamen en Mcnfchen die‘aigeleel‘d fchenen , hoc’

vande oude Scyten en Yren eertijds opgegeten. 7 S 4

Dood-mailen gefchieden van ouds op eenig verheven plaat

fe.  709

Dood-vonnifl'en , hoedanige eertijds ook in de macht der

Joodl‘che Schrii‘tgeleerde. . 213

Dood-vonnis over jel‘us, waarom eigentlijk van de Joden

nier: felfs uitgevoerd. 6: l

Dood-vonnis is waatfchijnelijk over Stephanus gegaan ,
{choonLucas dat niet en verhaald. A ‘ 62.6

Dood-vonniíl‘en wilden de Oude nooit haafliggedaanheb

ben. 698

Dood—vonnilien, hoedanig van de Romeinfche Rechters

lei fis gelchi'even.
_ ‘ 759

-D'oorbooringe der Oore, hoe aan de Jong-vrouwen door

Pale-eriters pleeg te gelehieden. 281, 281.

Dootnen_ van jeius Kroon , hoedanig in belacchelijk getal

bewaard. 66t

Doorne Kroone , hoe tot den Spot-mantel uitgekolen‘. 66 I

Doorne Kroone is JeluS tvaarltliijiielijk met den Spot-man

tel afgedaan voor hjn henenleiden, en aan het Kruis weder

opgezet. .. 706, 76;

Doorlleiìen van Jefus Zijde, hoedanigen felier bewijs van

lijn dood. 775
.

Doorikeking der Gekruil‘te ‚ waar toe fomtijds gedaan. 7;;

Dorltr‘nde Kerke ‚ hoedanig onder de Bedieninge der Scha—

duwen aan te merken. 49

oor—zagen ‚ hoedanig en wanneer te mets tot {traf-fe geoef

i’end. 6 j

Drank der Romeinfclie Soldaten , was gemeenlijk Water ,

meteen lut:el Ediiîgemerzgd. 771.

Drie-en-:wintig Mannen , hoedanigen Vergadering ‚ en

waar over i‘y het legt van Vonnnlen hadden. 649

Drie—daagi‘e teile van jonas door Niinve‚hoe’ te veríìaan.1.64,

26;

Drie Koningen van joda alleen by de joden geprefen. 249

Drie- Mannen , hoedanige Rechters der’Jodenover Burger

lijke laaken. 649

Drievoet Stoelen ‚ van hoedanigen oud gebruik der ПЕСНИ:—

knegcen. 54x

Drinkbeker, hoe en wanneer van Jefns genomen , en in

plaats van de Wijn die‘er in was ‚ genoemd , en hoe geze

gend. » 590, 591

Drinkbeker‘, waarom op het Pafclia niet van de Vader des

Huisgeiìnds Word iiigel’chonken. 592

Drinkbeker ‚ hoedanig voor Lijden en Kruis &с. genoemd.

647. 7Il

Druk: alle daar uit , met wat nadruk van _ïefus gefproken. 5 9 2.

Dronke-drinken , hoedanig aan de joden bevolen op 't reen

van Ритм ter gedagtenis van l—Lmans Hang-dag. 15 t

Droonâ van Pilatus Vrouw. hocdanig van fonnnige onvoor—

‘ fichtig verklaard. _ 657

Droomen ‚hoedanig Godt lijn openbaringen daar door heeft

bekend gemaakt. 418

Dtuk-uitgevin en der Hebreeuvvfche Bybels , wanneer be

_ onneu, en îoe die alleen na het Exemplaar van Ben—A1

lchergcvolgd zijn. I 17, 118'

Druíius tot een Mede-helper aande Heer Marnix tot de nieu

we Overzetting des Bybels toegevoegd. 129

Duilend jaren van de bindinge des Satans,wanneet ingegaan;

84a

Duifiernis over de gantfche Aarde . hoc te verihan ten tijde

darjei'us aan het Kruis hing. 76 is“, 76 9

Qq q q Ч z. Duitfche
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шагаю Bybel, wanneer voor de eerflemaal door den Druk

uitgegeven. l _ . i 118

Duivel ; hoe uit fpijt van lijn Val , den Menfch in :Paradijs

verleid heeft. am.

Duivel, hoe hy de Sone Gods heeft durven verfoeken. 47 8

Duivel heeft jefus nooit konnen behulpig zijn in het doen

van fijn Wonderen. _ . 494.

Duivel moet nergens in tot Advokaat gebruikt worden. 657

E

Bzan de Richter Ifrael van de joden voor Boaz gehouden.

2 9 i

Ecliplis in де Sonne , heeft nietkoiinen vallen ten tijde

van jeliis Lijden , en hoe van PhlegonTrallianus echter

foodanig aangeteekend. I _ .‚ 769

Edel-geboorc Kinderen droegen van ouds Hals-kettinge.r.9o

Edelmoedigheid der Romeinendioe van Pilatus betoond.657

Edik met Galle gemengd , waarom van Mattheusiii plaats

van Gemyrrede Wijn genoemd. 756, 757

Edik is geeiilinds in jel'us Kruis-lijding op Golgotha gebragt,

om door Bloedftremming de dood te verhaalien. 771,

Edoni , wat'er gemeenlijk by de Propheten door verflaan

word. 4i;

Edomiten ‚ wanneer joden-genooten geworden. 37,3

Eer-genieting aan de Maaltijden , ofdie van jelus verboden

is 5_60

'Eer-namen Gods , hoedanig federd de verlollinge Ifraels iii

qekomen. 461, 461.

Eer-lioelen ‚ welken hoe danig die van ouds waren. 539

Eer-titelen der joodlclie Wet en Schriftgeleerde. 39 a, 39 2.

Eerjfc bem'uß-/rn der И Ъгтг1д‚!юе en waarom foogenoemd. 2 j 2

Eerfle Monarchie , waarom te mets de Allyrilchc en weder

om деБзЬу1опЦеЬс genoemd. a. 18, 261

Ecrite-geboorte van Elau aan jacob overgegaan , op dejo

den gepail. 328

Eerile dag der Ongehevelde Brooden, hoe en wannecrdie

by dejodeninging. 568. 572.

Eet-kamers der Ouden , hoedanig verfcheiden na dc veel

heid der toegerultc Tafel-bedden genoemd. §44

Eet-wijle der Ouden op Lig-beddekens , is niet де а1де1'оцд—

lle `gewoonte. ' . `536, 537

lieten van _lefus Lichaam , in wat zin uit het Oude Teilament

voorgcfleld. 539

Eeuwig Leven , of Staat der Gelukzaligheid , waarom dik

maal onder een Maaltijd вес. voorgefleld. 55 l

Egipten van jefaias gedreigd ‚ en van de Afl`yrifche Koning

Sennacheri'n uitgevoerd. 7, 9 4,

Egipten en Syrien :waar door na Alexanders dood vermaard

geworden. З l 9

Egiptensgroote inkomften ten tijde van Ptolomeus Philadel

phus. i 69

Egiptenaren waren van onds gewoon alzittende te Eten. §38

Egiptenaren hebben van onds veel opgehad met het Balle.

menen Begraven der doode Liehameii. 78278;

Egiptenaatsdioedanig by fommige voor de eerlle Letter-ma

kers ofSchrijvers gehouden,en wanneer veranderd.19, j 7

Egiptifch Alpliabêt , lioe in Letteren en Beelden beltond. 49

Egiptifche Taal, waar van afkomûig. 15

Egiptilehelettcrs от: van Cadmus by де Grieken gebracht

zijn. 3@

Egiptifchc Beeld-letteren , van hoedanigen breeden zin en Y

moeijelijklieid. 38

Egiptilchen Afgod Apis , hoedanigte Memphis van Camby

les gedood. 308, 309

Egiptil'che gebalfemde Lichamen ‚ lioedanig gefwagteld en

` in honte Lijk-bullen geleid. 78;

Egiptns,hoedanigoneigentlijk in de H. Schrift genomen. 4l 6

Ei-i ir. Gods Naam , door hoedanigcn merkteeken in de Cab- .

baalfche Leere der joden aangewefen. 205

Ehud de vierde Richter ifraels,` doorftctkt Eglon de Koning

der Moabiten. 269

Eyeren op het Paafch~feell der Chtillenen te eten ,i waar van

oo( ronkelijlt. 57;

' Eiken oom , waarom van Lipfius voor de gemeene Kruis

houten gehouden. 758

Eike Stamm en veellinds tot de Wapenllanders gebruikr.a74,

1 7

Eleazar neemt door aanhang den Tempel in lijn geweld , ed

doed vcele joden ontkomen. _ 8 i 2, 8 к;

- Enangelien in het Gottifch en Engels-Saxifch.

_ Enangclien in de Coptifche Taal geíchreven.

Elias Levita ileld wondere Heiliglieid in de Cabbaalfche

wijsheid. 200

Eli Richter en Hooge-prießet in Ifrael. _ z.

ELI , ELI, van jelus aan het Kruis geroepen, lioedanig Грош

wijle van dc joden op Etuis betrokken. 77h 771.

Elias, hoed-.mig van Malachias voorleid tc komen voor de

komlle des Medias, en in wien verlchenen. 241, 476, 477

Elle-maat , hoed-¿nig uit de fchrede ofvoetl'lap van den V0

gel Ibis gevonden. ` 52

Ецовц oi Oor-cierfizlen ‚ hoedanig by de Grieken van het

` Oorlapje , дашь in hingen, foo genoemd. 277

Еьонхм ‚ door hoedanigen Letter defcn Naam Gods fijn

merkteeken krijgt in de Cabbaallthe Leere. 206

Еьзсмшм ‚ door hoedanigen merkteeken defe naam in de

Cabbaallclie Leere der joden word te kennen gegeven. 207

Engelen , hoeft fpreken oftot malkandersgedachten innen ,

en een Menfchelijke Taal aannemen. 4, 5, 5

Engelen, hocdanig aan ydcr een der ecrite Vaderen tot een

Leermeeller gegeven. zot

Engelen , waarom altijd in Menfchelijke gedaanten verfehe

nen zijn. 426, 42.7

' Engelen om te llrafFen gefonden , zijn шеей onlienelijk in

haar werking tegenwoordig дешев“. 427

Engelen ofChcrubincn al ilaande te verbeelden ‚ van wat be

duideiiis. 418

Enoelen hebben niemand danjefns geboorte verkondigd.47;

Epliod of PrießerlijkeLijfrok , lioedanig van Gideonopge

regt. 269, 270, 171, ôte.

Ephraimiten , waarom fy Sibbolezb voor Stbibóa/ctb uitfpra.

ken. y 2 g

Elaus eetfle-geboortc , op dc verwerping der joden дерн}.

528

ElTedoniers achten het fchandelìjk van fickte te пепси. 7 84

Either , wie fy geweeß is асс. io

Eilher van Ahaiiieros bemind,krijgt де middel om haar чёт

te verloflen. 2 go

Either , of het Boek dat haare Hifloric bevat , waarom tul`

fchen Ezdras en NehemiasTijd-verlialingin te маем 50

1 2 6

i 26

Euaiigelium vandlohannes te Ephefen inde Kerk bewaard.t48

Euaiig, lien uit e Rabbinifche Schriften te verklaren , van

1.v0musiit~nigbunan. |67

Euangelium . hoedanig in de Prophetien des O.Tellaments

aiïgeítlietllt. 2 i 6

Enangelinni , hoedanig де vervullinge van het Geeftelijk

oogmerk der CeremonieeleWet. 237

Euangelium des Geloofs , hoe door de Prophetien bekend.

word. ~ 4o z.

Euangelium , hoedanigen licht om jefus als de Chriflns te

zien. a 404.

Enangelium , hoe door de Heidenfclic Vervolgingen Kette

rien beproefd. 4t r

Euangclium , waarom eerß in de Landpalen van Zabulon en

Naphtalim bekend gemaakt. 47 8, 479

Euaiigelium ‚ waarom aan de ongeloovige joden moeft Ье

dekt blijven. 498

Euanoelium , hoe na Chril'ti Hemelvaard eerll: te jerufalem

ver ‘ondigd. 9 t

Euaiigelium ‚ hoe door het middel van der Apollelen verzel

ging voortgeplant. 79X, Sec'.

Euangeliûen en Apoflelen , hoc ver fy de Lxx overzetting

wettigen door hangt-bruik. l 3 t

Enangelilten hebben doorgaans de vervullinge der Prophe~

tien be-oogd. 1t6

Euangeliilen , waar van daan yder met een verfcheide Dier

afgebeeld. 464

Euangelifcheï-lůorien, hoe en van watlnhoud. 47 t

Euangeliflen bctoogenjel'us als de ware Meilias na де ЭсЬпЬ

ten der Propheten. 47 _'.

Euangelifìen lamenitemmiug, waar door merkelijk verlicht

word. 52 S

,Enangelifche Hillorie van jefus Lijden, waarinbylbiidcr

lijk felis van de joden bcveftigd. 7 i 7

Euangeliflen , waaromfe het Lijden van Chriílus met geen

beklaaglijke flijl belblirijven. 7<o

Euarillns het gellig der Billchoppen te veel willendc verlief

ŕen ‚ досд Trajaiius regen de Chriltenen woeden. ° . 8 i8

Evil
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Evilmerodach word Koning van BabelinlijiiVadcr Nebu

kadnezars рюмке , en van Regallar vermoord. до;

Ептепез van Antigonus de Speel-loon van Philippus , van

. kant gemaakt. 319

Euphrat ‚ lioedanig vanouds afgebeeld. 4

Europers hielden liet eertijds voorlchande ‚ Letteren te gc

bruikcn. 36

Exodus oftweede Boek Molis , waarom foo genoemd. 1. 5 1.

Ezdras , hoe en ofliy uit afkeerigheid tegen de Samaritanen,

de Bybel-fchtiftcn in Clialdeefchc Letteren afgefchreven

heeft. 4S’ 47

Ezdras herfchrijft de H. Boeken mCtClialdecfche Letteren

7 Si 77’ 801 90

'Ezd ras maakt uit veele Affcliriften der H. Boeken , een liiiver

Exemplaar. v 111,111,115

Ezdras , ofhy na fommiger llelling ‚ alleen het llcgte Volkje

achter lich uit Babel heeft weg-geüeept&e. д ¿3

Ezdras , van hoedanigen achting in dejoodfche Kerk. 186

Ezdras van eenige loden qualijk voor den Autheur der Ma

Года gehouden. 19t

’.Ezdras , hoedanigcn Beampt-Schriftgeleerde.`1.1.1, 1.11, 1.1.;

'Ezdras van eenige voor de famcnlìcllcr der H. Hillorie

Boeken gehouden. 1.4L

Ezdras , lioedanigen vcrfamelaar der HebreeuwfeGellagt

rekeiiiiigcii,cii w aaroni van Nehemias verlcheeld. 1.46, 1.1.7

Ezdras oogmerk iii de Boeken der Kronijkeii. 1.49

iEzdms Boek , hoedanigen vervolgop die der Kronijken.a49

Ezdras leven en daden , inieii ontrent de wederkeering uit Ba

' bel. l Il

Ezechiel profeteerd onder de gevange joden in Chaldea. goo

'lizeeliieh waarom in het noemen derStadtenTcmpel Btc.

dikwils oiileker fpret'kt. 41.9

Ezechicls nitnemend Geliebte van de Heerlijkheid des Hee

ren aan de Rieviere Cliebar. 419,411., 41;,8tc.

Ezecliicl ‚ waarom hy op het einde van lijn ecrite Gefichte op

lijn aangeliehte vald. .1, 54,

Ezechiele eerlle Geliebte , hoe ver het met dat van jefaias ,

Daniel en vTohannes overeenkonid. 457

Е2есЬ1е15 еегйе Geñthte,wat daarin het voornaamlle is 46;

Ezel van Artaxerxes Ochus uit befpotting in plaatfe van den

Heiligen Os Apis voorgefteld. 314.

F

чтщпн

fr.“r--.Y*e

Bell-dag Purim, hoedanig van Mordechai ingelleld en

by dejoden gehouden. ‘ 151

Ресй der Ongezuurde Brooden , lioe en Wanneer liet ge

houden wierd. 566, 568

'.Feelt van Paafclia, waarom het de joden bekommerde om

jefus te vangen. ` 610, 6u

fenicien ook eertijds Canaan genoemd. 31

Геп1с1егз , lioedanig hun Letteren van de Hebreen ontleend

hebben. 30

Геп1с1сгз , hoedanig voor de eerlle vinders der Letteren де

houden. 31.

тешат van de Cananiten afkomllig, eiihaarTaalccn en

defelvc gehouden. 7o

Penililelis Alphabêt. 9

Figuren en Zinnebeelden ‚ waar toe iii ’t Oude Tellameur en

van de Propheten gebruikt. 41;

Yiguurlijke dingen ‚ lioedanig in de H. Schrift aangeteckend.

199

Figuurlijke zin der H. Schrift , hoedanig behoorde gemaakt

te worden. 199

Iifcaal of ‘s Lands Schat-bevorderaar , hoedanig by де Ro

meinen in de Overlitei‘dc Landlehappen.
6 8 g

_ Flavia Domieilla uit Костел gebannen , om darle Cliril'lens

geworden was. ’ 817

Fohy ‚ Chincfche Koning, де eerlle vinder der Cliineftlie

Lees-teekeiien. ‘ 56, 41

Formulier-Gebed, lioedanig de Kinderen derSyricrs door

de Letteren van het Alpliabêt leerden. 49

formulier-gebeden en Dankfeggingen,hoedanig uit een ver

' Waande vieligheid van foinniige tegengel'proken. 59 1.

formulier derj'oden Zegen in de Breking des Broods. 58.7

formulier van der joden Zegening des Drinkbekers 591.

Fouten in de H. Text ingellopen, hoe in _een Overzetting te

verbeteren. 149

Trancifeus Ximenius Bil`l`cliop van Toledo, doed de Com

lutenfer Hebreeuwfe bybel Drukken. l1_1 S

' l DEEL.

Pranfche Taal, hoe in Engeland geraakt. 1,

franllen hebben eertijds Letteren iia de Griekfc [шест ЦС

had. А; 6

G.

Abinius de Romein; lleld Gerichts-banken in Ilidea.3 59

G Gchl of Fuvka ‚ hoedanigen Kruis-hout totllrafte der

Slaven gedragen., 71|» '75S

i Galba doed [cker faatdu'nkend Burger aan een hoog en wit

gelìhilderd Kruis hegtcn. 7; 8

Galba , Otto en Vitellius ,regeeren kort. 807

Galerius Maxiininus krijgt liet Gebied in het Oollen, en

regt een Sclirik-lìandaard op. 8; 8, 34o, 841

Galgevclden buiten Roomeii , van hocdanigen gebruik 708

Galgen , waar van foo genoemd. v 7H

Galgen na het hedensdaags fatloen , hoedanigen overblijllel

der nieuwe Gañel. , 75 6

Galienus Rooms Keifer geworden , trekt lijn Vaders bloedi

ge Plakkaten tegen de Chrilleiien in. 8 56

Galileers in lioedanigen zin een met de Gouloniten. 575,

Galileers ‚ hoc eerll; het L'uangelium verkondigd. 479, 48o

Galllileârs , hoedanig ten tijde van jeliis ber ugt van Oproerig

ei . 6

Galileers eerlt van де Romeinen overwonnen en geflraftß i t

Gave der Taalen ., waarom noodig aan de ecrite Аройс

len Ste. 1.5

Gauloiiiten van wien [no genoemd. 371., 375

GAzirii,lioedanigen Geplavcide Kamer daar de Joden Hals

gediiig hielden. 674, 67;

Gebpdden en verboden , van hoedanigen getal by de Joden ge

tc . 1.

Genot ктв of Gr вшита ‚ liocdanigcii foort vari afvalliâd

Chrilleneii onder de Kcifer Decius. 8 и

Geboorte- dag van jefus, waarom by de Euangclillen ver

lwegen. 47;

Geboorte-vermaninge , hoe door het geven van Oor-cierfe

len gepleegd. 1.8)

Geboorte-vieriih van Herodes Aiitipas , koll: Iolnnnes .le

Dooper het hoofd. 565

chachteiiis van jeliis Dood , hoedanig van hem door Brood

en Wijn ingclleld. 533

Gedenk-lteenen der XII Stammen lof. 4, hoe waarfchijnelijle

lang iii welen gebleven. 44.

Geeli'eliirg , lioedanig by de jodenin gebruik. 65 8, 659 -

Geelleling , hoe van Pilatus aan Jeliis is voorgelteld , daar

hyhem nochtans vry kende. 65;

Gecileling, hoedanigen voorbereidfel en Ontburgeringtee

de líruis-ltraffe. 658, 6591718, 720

Geellel-llral , hoe daar ontrent het getal der llagcii wierd 111

acht genomen. 6; 8

Geellel-itraf door Rechtspleging , hocdanigeii deel van liee

Halsgereciit. . 6 98

Geellel-iweepen met Angels en Loode Bollekens ‚ hoedanicr

by de Romeinen in gebruik. 6 39, 8 5i;

Geeft ‚ in wat zin voor Ziele genomen. 44S» 445

Geell der Proplietien kan na der joden meening maar alleen

aan de Hebreen gegeven worden. 88

. . 3 ’
Gîîllleàijke dingen , waarom te mets door Aardfche voorg 

'C n

. .. *l*
`Gelungene die een Vloek waren, bewijfengeenûndshaare

Vei'doeirieiiille.
I 6 j 1.

Gelieimkunde dcr joden , wat die eigentlijk is. 1 98

Geillieid van Semiramis aan haar Soon gebleken. 1.67'

Geilteranus gevoelen over de form van 1 efus Kruis. 7 5 6, 74;

Gekrulltc zaten ren deele op ofaan hetliriiis. 7 1.9

Gekruille konden lange in liet leven blijven. 731, 75 a

Gekruille, lioedanig te mets aan de verfclieurciide Dieren teii

proye gelaten.
 , .. . 75

Gekruifte gellorvenlijnde , liet men fonitijds ook aaiilde 

Kruillen vei'i'otten en te niet (man.
- n 73 s

_ Geld der Lollinge , waarom foo genoemd. 87, ä 8

Geld , hoedanig in de H. Schrift dikniaal Silver genoemd. §79

Geld wierd by de Oude nietgeteld maar meell: gewogen. 579
Geld-munten der Hebreen verklaard. i i 8 z, бас. i

Geld-munte der oude Hebreeii,beltond in Goud en Silver.”

Geld-llaan , hoedanig genieenlijk aan de Overhteren blijft.

‚ e 9o
Gedld llaan heeft lang in de joodfclic Republijk llind gehou

они 8 x

R r r t 1: île
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Geleerdlieid der Cllinefen bellaat :heeft in liet verflaan van

Soooo of iroooo Characters. 4i.

Gelecrde Mannen ‚ van Licinius Hofmeizen lgenoemd. 8.11

Gelijkcnille van der Clierubinen vier aangeliehren, lioe te

verflaan. l .‘ 452

Gelijkenillcn van jefus ‚ 11оедаш5_; als Prophetien gefproken.

497

Gelijk-luidende plaatfen ‚ van lioedanigen gebruik. 157

Geloove , hoe op een Overzetting kan ruilen. I i 49

Geloove van den Moordenaar aan het Kruis , waar 1n byfon

der _qt-bleken. . _ 767

Сс1ош1цс der verlofte Kerke, door de Clierubinenin Eze

chielsGefigte verbeeld. 428

Gemyrrede \Vijn , hoe en waarom aanjefus op Golgotha

gegeven. _ 515, 756

Genees-kragt , lioe aan de Brafelerten en Arm-ringen орда

dragen. . 289

Geneling der Krankliedcn, hocdanlg van den Meffias voor

fegd. . 485

Genelis of Boek der Schepping , lioedan'ig van де Hebrecn

genoemd. _ ì 2; 1

Gr~or rianne, li oedanigcn foort van afvalligc Clirifltenen on

der dc Keifer Decius. i 8 55

Geregtigheid , waarom by die van Theben fonder oogen en

handen afgeleliildcrd. 65o

Geregts-dwtuig der joden in twee hoofd-benden onderfchei

den. ' . 605

Geregts-gedingen wierden in den Joodfchen Raad ‚ alzitteii

de gehouden. ‚ 616

Geregts-liandel over jefus ‚ hoe fclfs tegen der joden Wetten

van haar begonnen. _ _ 5t;

Ganges-handelingen der joden ‚ van hoedanigen bedienin

ge en uitvoeringe. . §44. 6.1.5, (Sec.

Geregts.plaatfe van Pilatus ‚ lioedanrg konflig Geplaveid.

' 674» 5 7 S

Geregts- plaatfen waren van ouds buiten de Steden. ‘703

' Germanicus дс Roomfche Keifcr ‚ waar van daan Caligula

genoemd.  550

Gelehiedeniffen des О. Teftamcnts ‚ hoe aan te merkeii.1.j4

Gefchilderde Vloeren , wat die waren.  68o

Gefchrcvcn Bybels , van hoedatiigen oudheid onder de Chri

llenen bekend. 1 i
7
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Gcfchreve en Ongefchrevc Wet , van wat onderfcheid. |98

Geñgten Gods , waarom die benaming aan de Prophetien ge

geven word. 386

Geligten van jefaias , jeremias ,Ezechiel en Daniel Все. 4i 8

Geligten en Droonien ‚ hoc gebruikt ontrent de Propheten.

418

Geíigten onder het N. Tellament , aan wien gedaan. _ 4; 1

Gellagt-regiltcr van de Saligmaakcr , hoe uit de H. Hiflorie

boeken, van Mattheus opgemaakt. 210

СепаЁг—гсфйсгз der Hebreen , van hoedanigen oud gebruik

en noodfakelijkheid. ' 247, 248

Gellagt-regillers van lfrael , hoedanigby de Stamme juda in

Babel bewaard. 3o!

Geilagt.rekeiiiiigc Davids is in jeclionias niet verlooren. 2 zo

Geflagt-rekcningen in de Boeken der Kronrjken, waar uit

gehaald. 146

Geilagt-rekeningen der joden , waarom thans oiilierltel

baar. a 48

G:lteenigde, lioedanig na de dood aan een hout opgtgiangóen.

51» 54

Gelloelten, lioedanig in de Synagogen der Joden geregu

leerd. _ _ 5 97

Geltoclten in Ahafueros Maaltijd, van hoedanigen toellel

en prage. 54t

Getuigen moellen den verwefen misdadiger ter fleeniging

fells aflloten, en den eerllen lleen op liem werpenß; 1,61;

Getuigen moeltcn inde Vierfeliare altijd tegenwoordig zijn.

' 647

Getrouwigheid der H. Hiüorie-Sclirijvers ‚ waar in open

baar. 242.

Gevallen Menfch, hoedanig beloofd wederom op te reg

ten dec. zot

Gevangen-zetring ‚ hoedanigen Lijf-flrafby de joden. 63 9

Gevangenen op het Pafchalos te laten door den Rooinfclien

stadhouder ‚ van hoedanig regt en herkoming. 6 55

Gewal'tlite Selirijl-talelkens , van hocdanigen gebruik. 5.5, 55

'errraooitrr ‚ lioeclanigen foort vanafvallige Cliriftenèri

Onder de Keifer Dceius. \ 8;

Gideon regt een Gouden Ephodtergedagtenis fijner Over

winningc als een Zege-teekenop. 169 , 27 z, 2.75

Gideon ‚ lioedanig en waarom van Porplij'rius jerombal , en

in de H.Selirifr,ookjerubbaal genoemd. 275

Gijzeling , liet Gevangenaetting.

Goddelijk Wezen ‚ door liocdanigen merkteeken in de Cab

baalfe Leere der joden aaiigewefen. 206

Goddelijke Ópeiibaringen , wanneer noch in de joodfclie

Kerk erkend , en lioe aan de Propheten gefeliiede.;7 7,417

Goddelijkheid der H. Schrift , lijd geen gevaar door liet by

voegcn der Klank-ftippen. l _ tor

Goddeloofe Linie , waarom de faken onder haar voorgeval

len , minder in de Heilige Schritten gedagt worden. 260

Goden voor Mcnfchen ‚ en Mcnfchen voor Goden, hoe dik

wils qualijk b de Oudegenomen. 266

Godinne des Ver onds, wie die was, en van wie gediend.z.7;

Godheid van jefus Chriftus , waar in gebleken. 469

Godheid Chrifti , van hoedanige Ketters onder de Keifer

Galicnus gelooehend. 837

Gods naam jrnovnit ‚ wanneer de joden verboden uit te

färeken. 68

Go s Gedcnk-naamjriiovltii , ofdie hedensdaags wel uit

gefproken word. 195

’ Gods by-naam 'Zrnaorii , door hoedanigen Letter in de

Cabbaalfche Leere, fv haar merkteeken ontfangt. 2.07

Gods Naam , waarom mogelzjk nergens in het Boek van

Either gedagt. 15o

Gods Ber-namen federd de verloflingc Ifraels aangenomen.

_ 46x

Gods Woorden en fijn niet aan de latere loden noch liare
Talmudillzen toevertrouwd. |73V

Godsdienll: , wat die aan de Taal-veranderingc kan toebren

nen. 1 z.
Goadsdienft der Clrrillenen , hoedanigennut uit de kennis der

Taalen ontfangt. a;

Godsdienlt der Íoden , heeft alderlangll onder дс Sramme

Juda ltand gehouden. 14S

Gods-laiteraar ‚ hoedanig na de Wet moelle депеша S ,616

Gods-penning des Houwelijks ‚ hoe eertijds in een paar Arm

riugen ofBrafeletren bellond. 288

Godt, hocdanig van de Cabbaliilzen als de eerfte oorfaak ‚

werkende door de tweede en derde, aangemerkt. 2.09

Godt kon buiten de Propheten nooit regt gekend worden.4or

Godt , hoe hy te gelijk in ’t Donker , сп nochtans in een on

toeganklijkLigtwoond. 45o

Godt, hoedanig dikmaals als eenWagen-menner in de Н.

Schrift voorkonid. 45o

Godt.beelden te maaken , liocdanigen misdaad. 452.

Godt-fpraken door lilligheid van een Beeld tegen de 0111110

nen voorrgebragt. 843

GoroorHA ‚ waar van foo genoemd. 7 56

Gordianus Rooms Keifer , word van Philippus gedood. 8 54.

Gottil'clie Overzetting der H. Selirilt. ` 36, 1 16

Goud-dragers , wie loo byStrabo lgenoemd worden. 2 36'

Goude Arm-ringen, waarom van de Oude `¿geeinigt-11.185, 1.86

Goude Spangen ‚ hoedanigen Hoofd-cieraad der Vrouwen.

18
Gouden Arend op de Tempel-poort gezet ‚ word van de jos

деп afgerukr. j 56:., 36;

Goude Hals-banden , by wien vanouds gedragen. 190

Gouden Hoofd des Beelds dat de volgende Monarcliienaf

beelde , waarom op Nebukadnezar gepaft. 2.9 g

Goude Klecderen des Hoogen-Prießen van Herodes in be

waringe genomen. 36 5

Goud in de Ooren te dragen ‚ van ouds een algemeen Cieraad

der Oollerfche Volken. 2.83

Goude Voorhoofd-Cierfels , {ictVoorhoofd-Cierfels.

Goude en Silvere Kruillendioedanige valfe nabeeldingenqi;

Giioltiken inaaken door haar uitbundigleven , де Chrillenen

over-al gebaat. ~ 814

Graf van jefus . hoe by den Goddeloofen gelleld kan sijn ‚

daar hy niet inet haar begraven is. 777

Graf van _lofepli van Arimatliea. hoedaniguitgehouwcn en

toegellulpt. 785. 737

СгаЕуап ]е[11$ ‚ hoedanig met een Wage van Romeinlche

Soldaten verfeket'd. 7 8 8
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Graf-doeken , hoedanig dri'eliiids te onderfcheiden.778,779

'Grafïdoekeii ‚ hoe vanjefus lelfs met iijn Opllaiidinge ont

{wagield otuitgei'ehiid. _ 73;

Спичек уап]с[и$ elders tc zien ‚ van wat geloofbaarheid.

779

СгаБГсЬгйГс van eenen `gewaaude'i Amalia Koning van )nda ,

die in Spanien (ou begraven ziln. 7g

‘Gramfchap Godsdioe door een Stormwind verbeeld.4zz,4z;

Gras ofgemeene Volk der joden , wanneer verbrand. 309

Graven der _loden Waren buiteii de Steden aan de wegen 8“;

ч

ven. . .. l s

Gtgveereiiwas van oiids ook een maniere van Schrijven. 55

Grieken hebben de Schrijf- cn Lees-wijle der Phœiiifif'clie

Letteren ontleend en omgekeerd. 54, 55, ,7

Grieken fchijiien het [ehrijven op Pergament van de НсЬгссп

1 rd te hebben. l .. 58Grfieckeecii en Latijucn hebben van ouds iii het (ehi-ijver, geen

.,/lrcentcnofßy-klankteekeus gehad. „ ю;

Grieken en Romeinen hebben na deaal-oudfle wijfc, ook аан

de Maaltijd fiezeten. n n 538

Grieken gebrui ten drie Letteren in liet uitfpreken der Von

Íl'eii. ` l 658

Grilelken-land onder het Gebied van Philippus de Maccdomer

gebragt. _ ' 315

Gtiekfe Affchriften des ßybels 'die over de izoojaai-cn оцд

2Гп. l 17

Griel<l`e Bvbcl , wanneer en waar toe gemaakt. . ‚24

Griekfe Bybel van de Godsgcleerde op veel plaatfen Ьсдогчеп

aan emcrkt. . .. 184.

спекЁ joden , wanneer de Bybel in haar Moedcrlijke Зрга

ke konden lefen» 175

Grickle Letteren , of die door Cadmus uit Egipten na Grie

k _land Yebra t zijn. 3l
Grieclilfe Letieren ghebben haar benaming meefldeels van дс

Hebreeuwfe ontleend. _ als

Griekfe en Romeinfche Monarchie wanneer aan Iaphets na

koinelinneii Uelionieli. _ s 26 l

сцене Moïmrëlúc д hoe van Daniel uit het Beeld van Nebu

kadnezar vooribeld. ¢ 296, 3 i 8

Griekfe Monarchie neemd een einde. . 351,

Gtiekfe overzetting, der Lxchudlren , hoedanig van ouds

in de Oofterfche en Weůerlche Kerken gedagt. i 2.4

Griekfe Overzettingen van Tlieodotion en Symachus. i 2;

^
'

'

, .
'

‘

Griekfe Overzettiiig des Bj bals of er een voor dic der Lxx

is eweell. “5,178

Grielîfc Overzetting der Lxx, maakt па LVoflius meeiiing de

Hebreeuwfe Bybel alleen fprekende. l $7

Griekfe overzetting , .hoedaiiig een voorbereidiiige van de

Bekeeriiige der Heideiien. _ ‚ l 7S

Griekle @verzetting der Lxx, hoedanig van de belle Gods

geleerde gewaardeerd. l ‚1 84

Griekfe Rijk in vier Hoornen gefplill. v _3 l g, 3, 9

Grickfe Schrijvers dwalen feet oiitrent de Stadt Niiiive eii Ba

b l. _ 2.62Gricckfe Vorften worllelen om de Heerfchappie by (lukken

en brokken in te palmen. 318

Griekle Taal, lioedanig wijd verfpreid , en van de Romeinen

eoefl'end. ъ zo’ д

Griekfe Text des N. Teltaineiits , waarom meer de ver

fcheide lelingen onderworpen dan de Hebreeuwfe Text
des Ouden Vlerboiids. 147

Griekfe Taal , hoe en wanneer verballerd. ,7

Griekfe Taal, hoe van Ptolomeus niet de Griekchettereii

' Ет ten vebravt. so
GrlirêkireZ РГамаки tijde van Alexander de Groot de gemeenlle

van alle Talen. . 17;

Griekfe Taal, hoedanigtot vervulling van Noachs Propiiç

tie over japhet ‚ door de opkomll: der едешь МопагсЬпс

onder de japhetireiiuirgebreid. 2,5;

Gritlie ofSteekbijtel van Aaron. S9'

GrifFien van chr ofStaal , hoedanig gebruiktom te fclirij

' 59Gii'icigritn en Gkirrir. ofStads-febrů'fkimer , waar vaii daan

foo genoemd. . _ 61

Groeten met een Kus , lioedanig een oiide gewoontc опдсг

де Oofterfche Volkeu. su

Groote cii kleeiie Letters in de Hr Text , wat de joden daar

uit verlieten. ‘ 189

Groote en ltleene Мышц . hoedanig депеш. i90, т ‘7i

Groote dingen ‚ waarom veeliiiids vande Hebreen aan God:

toege-eigeiid. ' 166

Grooten Raad der joden ‚ hoedanig uit twee Vergaderingen

Гита-„детсад. 60;‚ (‚04

Grooten Raad der joden , waarom over Iefusin de Zale van

Cajaplias vergaderd. I 608, 6i t, 6iŕ.

Grooten Raad der joden , heeft het Hals-geregt niet uit nala

ti heid de zak ~gegeven. . 700, 7 o l

Grooten Raad der _joden beßoud meen: uit Zaddueeen en

Pharizeen. 70?'.

Grafi/,Qn of fiiakerige Boetfcerfels, waar van foo genoemd.

677

Grouwelijken Vleugel Ste. toepaflelijk uiteen Penning van

Aiitiochus Soter verklaard. 354

Н.

Aair-dragt der Mannen cn Vrouwen , hoedanig e'n waar

in van den Apollel beñraft. 5 56, 557, Зсс.

Haair-dragt , hoedanig te mets aangenomen en weder

om afgeleid. 707

Haair-tuiten , hoedanig by de Hebreeuwfe Vrouwen gedra

с" - ‘ 556' 5 S9

Habakuk, wanner hy gepropheteerd heeft. 2.4!

Hadrianus l'laat de joden , en haren Mefhas Baŕcliohab , en

vernoemdjerufalem. 82.0, 82.2.

Hagar en Sara, hoedanige Voorbeelden der twee Teůamen

ten. y z. 4.

Haggai, wanneer hy ‘gepropheteerd heeft: en troofl: дойд—

деп over de toeflaiid des Nieuwen Tempels. 2.4i , 308

Harmen ofgrootChinees Woorden-boek. 4f,

Hals-bandeii,hoe vercierd en tot de Honden overgegaan.186

Hals-dragende Genees-iniddeleu , hoedanig by de Banli

diaanfche Ketters toegëíleld. 95, ai i

Hals-gediiigeii moelleu y de Joden niet in den nacht gehou

den worden. 614'.

Hals-gcregt over jefas, waarom van de joden niet felfs uit.

gevoerd. 62.1, 615,615, 68;,8rc;

Hals-geregten wi'erden van ouds op eenige verheven plaatfe

uitgevoerd. 709

Hals-kettin en tot vereeringen en belooning van dienßen
uitgedeellâ. ' 190

Hals-vonnis , hoedaiiig by de loden uitgef'prokeh wiei‘d.64t

Halveii Sikel der Hebreen verklaard. 8 j , 9

Halve Sikels des Heiligdoms, waar toe van дс joden betaalds.

. 6

Hamans aanflag7 millukt , helpt hem felven aan de Galg. Ё io

Handen en voeren ‚ hocdahig ш де Кшйз-йгаНЪ Vall-geliegt.

' 72<э716.727

Hand des gantfchen Volks , hoedanig ontrent de ltral der

.Steenigiiig te verflaan. ~ 6 51.

Handeling der Apoílelen ‚ Ьс11с1Гсп meeß liet leven en de da.

den van Paulus. 794

Handje-klap . waar van mogelijk lierkomflig. 619'

Hand-oplegging , hocdanig en waar toe aan de dood-verwe

Гс Misdadigers gefchiede. 64.5

Handfchrift liet Allelirift.

Haugen door een Worg-(trop, ofhet van ouds onder Ifrael

en andere geoedendis. 654, 736, 74o

Haugen en Kruimgen , van wat onderfeliei'd. 7i 8

Haugen der Huis-brekers en Dieven, waar van mog:lijk af

komflig. ' 719'

Haugen nioctmeu by de Latijnfelie Schrijvers voor de tijden

van Confraiitijn , voor Kruiifigen opnemen. 719

Hangt-nde en omgekeerde Letteren , wat die by de Joden be»

duiden. 189

Hangcude Hoven te Babel zijn niet van Semiramis gebouwd.

161.

Hannibal neemd de vlugt van Carthago, en vergeeft lich

~(elven. ‚ „8,335

Harpe ofHebrecuwfe Lier , hocdaiiig op een Jdodfche Peu

iiing verbeeld. . 1: '

НАзмм. ‚ wat het in liet Gefichte van Ezechiel wil te {сплав

geven.' 415, 4er'

' Halmoneen , waar van foo A«_geiioem д. 217

Haviks-kop en deflelfs gelijkvormige Letters ‚ waarom aan

de Sonne lfglelieiligd. 51.

HAzAiiM потн of Worknfa'cr Doods, waarom een deel van

Arabien foo genoemd word.I 647
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Heber of hy de Erf-naam aan de Hebreen heeft mede де—

дсс1д. ' _ _' 65, 64,65,;or

Hebreen ‚ hoe ook Phœniciers genoemd. 37,

Hebrcen hebben lang voor de Grieken Letters gehad. 3;

Hebreen hebben vanouds van de rechter na де ilinkcr-hand

qefchrcveii. 37

` Hebreen , olle haar naam cerit na Abrahams overgang der

Rieviere bekomen hebben. 6;

Hebreen feliijiien onder het Oude Teůament тес“: zittende

egeten te hebben. ‘ 537

НЁЬгссп hebben het begraven der Doodeii niet eerlt van de

Egiptenaren ontleend. 732
Hebreers konnen na _der joden meening alleen Propheten

zi'n. . . 3 8 8

Hebi'eeuws en Chaldeefch , van hoedanigcn onderfcheid. 66

Hebreeuws , Grieks en Latijn , hocdanige leer genieenç Spra

kcn ten tijde van jefus. 760

Hebreeuws Alphabet van Ezdras met Chaldeefe Letteren. 45

Hebreeuws Alphabet , hocdanig door fameiikiioopinge ge

bruikelijk in de Cabbaalfche Geheimkunde. ì ao 5

Hebreeuwfe Affehriften des Bybels , welke de oudfte zijn die

men vind. . 117

Hebreeuwfc Bybel , hoedanig haar rechte lefing fonder

Puntften is konnen bewaard worden. 107

Hebreeuwfe Bybel , wanneer begonnen te drukken.i 18, 11.2

Hebreeuwfe Hiltorien , in hoedanigen rang van Paulus aan

gehaald. z 44.

Hebreeuwlì: Kerk,lioedanig gellold onder de Allyrifehe Mo

narchie. ан, 257‚&с.

Hebreeuwfe Kerk 111 Babel ‚ hocdanig van Godt beforgd. 3 oo

Hebreeuwfe Letteren , wanneer 111 Chaldeefche veranderd.

i4» 46 ‚ 75

Hebree uwfe Letteren hebben thans noch haar ecrite en aal

oude naam. 104

Hebreeuwfe Natie in Babel en Perfien,door Haman belaft uit

te rocijen. ‚ ~ 310

Hebreeuwlè en joodfche dingen zijn va'n de Heidenfche Hi~

{lorie-Schrijvers jammerlijk gerabraakt. i. 6 z.

Hebreeuwle Puncten oches-itippen , van hoedanigen oud

heid en gef-ag. ior

Hebreeuwle Schoenen fchijncn van ouds alleen Voet-zolen

fonder bovenfleer geweelt te zijn.

Hebreeuw Гс Sikeleri zijn шеей met Samaritaanfche'Letrercn

geitempeld. ` 76, 80

Hebreeuwfe Spraak ten tijde der Overzetters noch in volko

men gebruik. 1 6 5

Hebreeuwle Taal of die in de Verwetringe der Spraken is on

dergaan. 9

Hebreenwle Taal, van hoedaiiigenzoudcrdom en oorfprong.

1 6, 6

Hebreeuwfc Taal , wan neer by-na geheel in de Chrillenî

Kerke in verfuim geraakt. a6

Hebreeuwfe Taal is lang voor Abraham 111 gebruik gewccft.

5 z

` Hebreeuwfe Taal en Letteren ‚ hoelang by де Н. Linie be

waard. 48

Hebreeuwfe Taal en Godsdienll: , of die alleen 111 het huis

van Heber bewaard is. . -64

Hebreeuwfe Taal ontleend geen woorden uit andere Talê.67

Hebreeuwfe Taal , hoedanig („пек bewaard. 68 ‚ 7 i

Hebreeuwfe Taal , hoe gelteld na de Babylonil'clie Gevan

genfchap. f 7;

Hebreeuwle Taal, ofdie in het Eeuwig Leven [al gefprokeii

worden , en van wat nut. 7;, 74

Hebreeuwle Taal,hoe volgens der joden getuigenis vergaan.

 16

Hebreeuwl'e Text , waar in krachtiger regen de Joden dad

de Griekfe. 14;

Hebreeuwl'e en Grickfe Text , van hoedanigen oorfpronke

lijke fuivei'heid. 142.

Hchreeuwle woorden , hoedanig te mets dobbeliinnig wan

neetfe niet gepuneleerd zijn. 138

Heden zii/rg те: ту in Ье: Paradijs куп ‚ van llinkfe opvatting

gefuiverd. 767

Heeren Staten betuiging voor de agting der nieuwe Overzet

ling. 1 I

Heerlijkheid des Heeren ,hoedanig van Ezechiel дубами}; ‚

451, 454, бес.

Heidencn , op wat grond fy tot de gemeciifchap derxei'ke

foudeii geroepen worden. 405, 5o;

Heidenfclic God-lpraken ‚ waar in tegen de Goddelijke Pro

pherien tc ligt bevonden. 400, 410

Heidenfche Hiltorie-Sclirijvers hebben fee: onfeker van de

Hebreen gelthrevcn. 16;.

Heidenlc he Schrijvers hebben van де ecrite tijden niet {cke-rs,

maar fabelachtig gefchreven. 2 59

Heidenfche Volken zijn door de joodfche Gevangenfchap in

Babel, tot kennis van den waren Godi gtkonidn. 501

Heiligdom des Tempels door Antiochus Epiplianes onthei

Щ - . . ‘ М на
Heilige Boeken hebben uit haar eigen nature , na het lluiten

van den Kanon , geen byvoeging meer geleden. 143

Heiligen Geeft , lioedanig door de Letter Cime/inde Cab

baalltheLeerc aangewelen werd. 106

Heilige Hiltorien , wanneer die hun begin na de zondvloed

“wenn . _ . _ 217

Heilige Hillorien eindigen met de Perlifche Koning АЛЬ 21:—

ila ‚ of Arraxerxes Mncmon. ,I

Heilige Hißorie-Boeken ‚ waar infc alle andere Schrijvers

overtreden. ' 159

Heilige I-iiltorie-Boeken , haar Inhoud en Autheurcn. 241. ,

l .

Heilige HiHorie-Boeken van de Kerk aangenomen , waardig;

die metNehemias ophouden. 1 Ш, 255

Heilige Schrift lijd geen Lxx ver-fcheidc zinnen als de joden

leeren. 7.5

Heilige Schrift word door de nieuwheid ’der Puné'teni'n Ucen
.-onlekerheid gelteld. n.108

-Heilige Schrift , hoe door fommige Vertalers bedorven. п 42,

Heiligeâchrift , waarom Вувы en VERBOND genoemde“ 5.,

. . _ - 2.14., 11 5

Heilige Schriften van ouds in drie groote Deelen oiiderlchei

den. 2 1 6, :i 7

Heilige Schriften , hoe by de onde Joden in ххн Boek~ rollen

afgedeeld. ` zi 7

Heilige Schrijvers hebben niet konnen dwalen. 15!

zHeiligc en Burgerlijke Letterari, ofdie tweeûnds by de Joden

in gebruik waren. j. . Y 90

Heiligen Sikel was niet groote: dan de gemeene. ôte. 88

Heilige Taal is wel шеей 111 Sems geilachte gebleven. 7i.

Heirleger der Chaldcen , hoe door de Wolke iu Ezccliitls

eerllegelichte beteekcnd. 42.;

Hellogabalus Rooms Keifer, waar van foo Igenoemd. 8 5;

Heliodorus de Syril'chc Rentmeeiter over lijnTempel-roof

gellegen. ‚ 9

Helleniltilebe joden , offs текста uit Jefes geroep , L; ‚

. Eli &с. ook Etuis verltsaii hebben. ` I

Hemel-(heck, hoc die verandering in de Taal kan rc weeg

brengen: ,_ ,_

Hemel voor den Tempel genoem d. 45 а

Heraklius de Кепи ‚ hoedanigeu vermaarden Kruis-heller;

. SCC. 7 Зэ

Heremiten , van wien en wanneer oorfproiikelijk. 4

Herodes Agrippa draagd uit t'leifugt de naam van Salomon

en (ijn Tempel , op fekcren Penning, aan Marcus Antonius

OP» . _ _ 9 S' 97

Herodes ‚ waarom hy na fommiger meaning de Joodfthe

Geílachr-regifters l'ou verbrand hebben. 143

Herodes де Alcalonirer te Koomen Koning overjudea ge

maakt. §59

Herodes vleid den Roomfchen Keifer met pragtigegebou

wen. 3 6 2.

Herodes geflachte , hoe uit Едот gefeid. 31,

Herodellen drielinds van inalkanderen te onderfcheiden.;64,

Herodes verbeterd den Tempel. 311,563,564

Hedrodes de Groote , hoe van eenige voor de Mefiias gehou

en. 66

Herodes Agrippa ‚ wien hy детсад is Sec. 37;, ges

Herodes Kinder-moord te Bethleheml waarom vanjolephus

verlwegen. 475

Herodes onderhandeling met Jef'us ter tijd als hy van Pilatus

derwaarels gelbnden was. 654

Herodes Agrippa van de Keifer Claudius totKoning over ’t
Joodlìhe Volk gelteld. „ i 808

Herodianen , тащите yverden voor dc Roomlclie Schar..

tinge. 466
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Нвхмп. А en Tera/ivi. A van Origenes , hoedanig te [amen

_ gezet. _ ”3

Нцкдынд of Heilige Letter A. waar vanby де Egipteiia

reiigeeerd. _ _ _ 5o

Hieroglyphil'che Letteren , hoedaiiig Heilig by de Egiptena

ren. 59

Hiei'oiribaal , wie daar door by Porpliyrius en andere ver

flaan word. 1.74

Hylop beneflens andere Oder-gaven op een H'ebreeuwlel

Penning verbeeld; \ 93

Hyfope van johannes , hoe by Mattheus en Marcus ‚ ген

Rietllolt genoemd. ' 777
Н11аг1оп cli Theben; voor де yCerf'tC OOIfPrOllg dC; Неге—

miten gehouden. 8 3 5

Hillel is meer dan een onder de joden vermaard geweefl: , en

wanneer delelve geleefd hebben. . 117

Hillels Aflehrift , hoedanig vermaard. 116, l 17

Hillel en Sehammai de ecrite inllellers vande Ioodfe walliiige

der handen.  500

Hirkanus van Antiochus Sidctes binnen )erufalem belegerd ‚

verkrijgt llilftaiid op 'net Loofhutten-Feell. 3 2.8

Hirkanus de Soon van Simon Machabeus , van Jofephus een

Propheet genoemd. __ __ _ 500
_Hii'kanus brleid het Gefag derjoden wijd en zijd uit.; 17,347

Hirkanus van Pompejus tot Hooge-prieftergelleld. ¿57

Hitkanus de Ooi-en aigeliiedeii om hem van het Hooge-prie.

lierleliap tc weeren. _ 3; 9

Hiskias koopt de Belegering van )erufaleni meteen Brand

[chatting ai'. ‚ _ :94

Hisl-tias toond uit gemeenfcliap met Merodag ‚ lijn Schatten

aan dellelfs Gelanten ‚ eu word daar over van jel'aias lijn

ondergang voorlpeld. 195

Hillorie derScliepping,offe Adam by Monde ofby Gefehrilt

heeft overgeleverd. ‘ 45

Hiltorie der Lxr Overzetters nader onderfogt. ‚ 176

Hiltorie-Boeken der H. Schrift , hangen in haar volgreeks

feet wel aan malkanderen. ,_ 5'9

Hilloi'ien des Ouden Teltarnents , hoedanig aan te merken.

. ,_ 4

Híftorie-Boeken des Bybels , vari wie en wanneer gefchreveii.

‚ _ 1.19, 14o, 14,1.

Hiůotic-Boeken der Hebreen , zijn nictdoor de verltrojiii

ge deroude belelireven Velleii ol" (lukken, qualijk alten

aange-liegt. . 1.44

Hillorie van Ruth en Boaz , wanneer voorgevallen. 1.9 1

Hiftoril'clie Boeken , hoedanig van de Saligniaaker goed

gekeurd. 1. 1.o

Hiftorifehe Boeken des Bybels , waarom geen latere zijn dan

Nehemias. 1. 56

Honden, waar van daan veellinds niet vercierde Hals-banden

_ pronken. 1.86

>:Honden , waarom federd Cainbyfes dood , minder Eer-be

wijsin Egipten aangedaan. 309

Hongers-nood binnen Jerufalem. 815, 814

Hoofden der Stainmeii , wie die onder Ifrael wareniia de

_ wederkeeringe uit Babel. _ _ 5_14.

Hoofden der Staninieii Ifraels , hoedaiiig door de vier Die

ren ofCherubinen afgebeeld. > 460

Hoofd-geld, liet Schatting-penning.

Hoofd-mannen des Tempels , wie in hetN. Tellament daar

door verltaan worden. 579, 58_0

Hoofdman over honderd, waarom verwonderd over _]elus

llerk roepen en fchielijke dood. 77 5

Hoofdfcheel-plaatl'e , waar van Гоо genoemd. 756

Hoofd-Windel ofSweet«doelt der Doodeii, vergeefs van Box

horn gehelteld. 730

Hoogduitfche Taal , hoedanig oorfproiikelijk. 16

Hoogelied Salomons, hoedanig verftheiden opgenoniean 5 3

Hooge-priefter _jaddiis , ol' Simon julius , trekt Alexanders

aankoi'nll najcrufalem te gemoed. 316

Hooge-prielter , waarom geen Dooden vetrnotht aan te

raken. 489

Hooge~priefler heeft van wegen lijn Ampthet woord niet al

tijd in den Grooten Raad gehad. 601., во 5, 606

Hoogen-ptielter _der joden ‚ hoedanig hy vermoclit lijn

Kleederen te fcneuren. 613

Hooge-prieûerdom , hoedanig en wanneer het by jaar-beur

tcii omging. Soo, 60:

' l. Dirt..

Hooge-prielters befiioei'jen де geiiieene Prießers hare wetti

ge Tienden. _ 574

Hooge-ptieflers , hoe danig met den Geeft der Prophetie b 

gaaid. _. все

Hooge-priellxrfchap nietwaarfcliijnelijkvan Judas Marcha

beus bediend. . 315

Hooge-priellerfchap, wanneer leven jaaren ledig geflaan.51. 5

Hooge-prlellerfchap der]oden,van.llerodes mishandelde@

Hooge-priellerlthap, waarom ook van de Rooinlclie Kei

fers aangenomen. 57|

Hoornen aan de hoofden der Helden en Helmetten , wat het

van ouds wilde te kennen geven. 554, 345

Horus een vermaarden Algod der Egiptenaren , waarom

doorgaans niet een “finkelhaaksverbeeli 5r `

Holeas , wanneer hy gepropheteerd heeft.  14o

Hofeas , waar toe belall word een Hoere te trouwen. 41.!

Hofea de Koning van Juda, van Salmanaller gevangen, en Sa

mariaingenomen. 29;

Holea doorlteekt Pekah en word Koning in hjn plaatfe. 1.93

Hout was alleen de gewoone Rolle uit welk de Kruillen fon,

der uitkieling van lborte gemaakt wierden. 737i 738

Honte Paardeken , hoqdanig en waar toc aan de Kruis-Haken

. gemaakt. j 719,730

Honte Schrijf-tafelkens , hoedanig van ouds in gebruik. 56

Houwelijks-beloltenhoedanig met de gifte van Oar-tirr/e/en

verleld. . . _ 1.8;, 1.88

-Huis te Britten , hoedanig eertijds van Severus en Kara

kalla hermaakr. . 8 5 1.

' I. _

Aar-rekening der Griekfe en HebreeuwfeBybel ,van hoe.

I daiiigeiiverfeliil. ' 184'.

Instr-rekeningl des Bybels , hoe en wanneerna I. Vollius
meening vaiiide joden vervalleht. I 8`

laat-rekening, hoedanig by de Propheten dikwils in acht

genomen word. 416

laat-getallen op de Syrifche Peìiningen ‘, van hoedanigen nur

in de oude l-liftotien. ‚ 3 3 7

Iaddus word Hooge-Prießen 31;

la'i'r de Gileaditer Richter in Ifrael. 29 I

Iakob worden x11 Sonen gebooren. . _ 1.68

Iakob in Egipten veertig dagen gebalfemd. 78 1. , 7'3;

Iakobs nakomelingenbewaren de Hebreeuwfe Taal in Egip

ten. 71.

Iakobns Ontliool'd en Petrus Gevangen.

IAO , hoedanigeii God` naam der Bahlidiaanfche Ketters, aan

haren ABRAxAs toegepallt. 742

Iaphet , hoc en wanneer uitgebreid , en aangelokt om in

Sems Tenten te woonen.
. ` 16'!

Iaplietiteii eerfl het Euangelium verkondigd. 792.

_Iaponeleii , hoedanigen Кит-111211112 by hen geoeflend werd.

7.

f Iâfon koopt van Anriochus Epiphanes het Hooge-prielierî

[chap voor Geld. 51.5, 340
vIbis Vogel heeft de Egiptenaren veel Figuren van Letteren en

ook de Pallet aangewefen.A 5.’.

Idumazei's nemen _lerulalem met geweld in. 811:

ItHovA н, Gods Naam in het fuiver Hebreeuws , hoe alleen

lijn Wezen uitdrukt. 68

Iiaiiovau , ofdien Naam Gods liedensdaags welreclit uit

gefproltenword. . . ' 195, 194.

1511 ovAri ‚ hoedaiiig inde geltalte van een Menfeh aan Eze

cliiel verfchenen. ‘
. . 454

Iriiov АН , hoedanigeii eigen Naam Gods van wegenlfraels

verlollinge. . .
_ 461.

Иными ,Gods Naamop die van jefus gepaflt. 461.

Iephta geroepen om Ilrael van _de Aminoniten teverlollen'.

` . . . 1 9 I

Ieremias , onder wat tijd hy gepropheteerd heeft. 14o

Iereniias voor den Autlieur der Boeken Samuels aangehaald.

1.45

Ietemias propheteei'd Babels ondergang tegen Merodach de

Koiiiiig.  › 2 95

Ieremias van Nebucadnezar toegelaten met het overfcliot des

Volks in _ludea te blijven , word na Egipten gelokt. 306

Iereniias voor Zacharias, door lioedanlg misllag in't Nieuwe
Tellament kan ingellopen zijn. i 5|

Ieremias , hoedanig by de Joden voor tweederliande Geregt

vexfcheneii. ' 6o;

5 [fff _ lì



BLAD-\VYSER.

[поты], hoedanigcn vernoeming by Porphyrius van Gi- Ielus Wijsheid , hoedaiiigen bewijs voor lijn Amp: en PerI

173 foon. 499
deon. .. _.

[пи/Лет ‚ hoe van ouds fonder _70d gefehreven. 1 9 7 Ieliis , waarom voor een wijl tijd Herodes aanllagen ontwc

Ierulalem door Antiochus Epiplianes verwoelt. 114, 115 keu is. ,_ .. 5 ç о

19 1 Iefus heeft nooitvoor gehad'ůjn Kerk op een fterflijk Menlchletufalcm van Sil'ach overvallen en `geplonderd.

Ierullilcm van Nebucadnezar ten tijde van Zedekia ingeno- te bouwen. _ 5 oz . 5 о;

menen verbrand- 1.99 Iefus heeft hem felven het Lijden niet locken rc onere-klee“,

Ieruliilenis Ondergang nadrukkelijk valijefns voorfeid. 308 _ 50 5

lerufalern door inwendigeOproer in llegte toeltand gebragt. Iefus Dood , hoedanigen Wonder-fprenk. 50 5

8| i, 811. Ieliis , hoedanigen Steen van d_e Bouwlieden verworpen. 5 o4

lernfalem vanTitus Vefpalianus belegerd , tali de Stadt aan lefus inliuldiging binnen jerulalem , waar roenoodig. 5 о 5

de Noord-zijde aan. 8 I 3 leliis is volgens alle de Trappen van fijn Ampt in den Тет pci

lerulalem in de laatlte dood-lhiipen van haar ondergangßrg verlehenen, 5 о g

. lerufalem den _joden van Hadrianus ontleid ‚ en vernoemd. Iefus fprekende van lijn overlevering ter Dood , liet voorna

melijk о die, welke de joden aan Pilatus londen doen. 5 1 581.0, 8 1l _

81. Iefus Doo , hoedanig het Levens-behoud varifijn Doodllalerufalemmers byfondere wijfe van Schrijven.

5 1 6lerul'aleml'e Scliriltgeleerdc van andere onderlclieiden. :1.3 gers. _ ` _ _ _

lefaias , wanneer hy geproplieteerd heeft, 14o Ielus,_hoedanig gezalfd tot een voorbereiding lijner Begraaf.

lelaias voorfpeld Hiskias ondergang en gevangenfchap. 29; ŕeiiis. 5 17, 53 s

Iefaias gelichtc der Seraphim, waar in met hcteerltc gefichte Icfus voeten gezalld , volgens Lucas 7. door een Printver

van Èzechielgelijk. _ 4 7 beeldiiig verklaard. 544

Iefuiten vinden vijf Lecs-teekens om al de Chinefche woor- leliis heeft door het Voet-wallen njner Difcipelen geen Ge..

den recht uit te l`preken. 42. bod ofnieuwe Cercmonie ingelteld. 5; 1, s; 3

leliis van de Pharizeeii en l-Ierodianen verfogt over het Ьега- Iefus heeft fich ook na de gebruiken en zeden des Tijdsen des

len der Roomfche Schattinge. 367, 368, 37o Volks gefehikt. e 560

Ieliis de Koning der joden , te wat toeltand der Weereld ge- Iefus Lichaam kan in het Avondmaal niet als verbroken er1

Ьоогеп. - доод aangemerktworden. 509

lcfus Chrifrus , waarom hy tot lijn Ampten niet uiterlijk ge- Iefns bedroefd in het Hofken van Gethfemane. 511

zalfd is. 38 6 lefus Lijden, waarom een Drinkbeker genoemd. 51 r

lefus leerd in en buiten de Synagoge тес“ al zittende. 398 lefus gevangen zijnde , waarom geen vryheid noch outlet

Icl`us als de Chriltus , hoedanig het eenig oogpunt der Pro- begeerde. 5r z

Рьспс. 4o; Iefus moelì aan de Heidenen overgeleverd worden na de

lelus , hoedanig als Koning op lijn Throon verfchenen iii't Schriften. 51 3

oelichte van Ezechiel. 453 Iefus van ludas voor 37 Gulden ro Stuivers verraden. 53 r

leliis , hqedanig hem den naam ранены-1 pall. - 461, 463 Iefus laatlte Avondmaal op het Paafch-feelt der joden. 563,

leliis , hoe een waarachtig Mciileli is geweelt. 469 563, в“,

Iefus van Nazareth dc ware Mellias betoond na de Schriften. Iefus , waarom hy op het Paafch-feeft шеей gekriiilt wor

469, 47o, &с. den. 564, 565

1еГЦ$ Gellacht-rekenino , waarom van dc Euangelill: Mat- Iefus Paafchmaal , hoedanig welvoegfaam rner. de inliclling

theus en Lucas opgehaald. 471. van een voornaam Gedenk-teeken belloten. 57; ‚ 58 3

lefus, hoedanig tegen het oogmerk van lijn Voor-ouders Iefus heeftiii het houden van ñjn laatlie Palchaen breken des

voortgekomen. 473 Broods Bcc. de Joodfche Ceremonien opgevol d. 586, 587

lefus NazarenuS i Waar vandaan foo genoemd. 476 Iefus woorden , Dru is mijn Lie/:uam , hoc door et Geloofs

lefus Melliallehap door de Kinder-moord te Bethlehem be- teelten van Brood voorgeltcld ‚ navolgcns de eigenfchap

veltigd. ' 476 van het Pafcha 8te. 588

Ieliis Goddelijk Soonfchap drielinds bewefen. 477 Iefus woorden , Пети, Etnöcc. een goede zin gegeven. 588

Iefuslìrijd met де Duivel. 478 Iefus vergoren Bloed, hoedanig waarlijk tot vergeving der

lefus, waarom cn hoe lang hy lich gemeenlijk de Sane der Sonden gelteld. 594

Mivifcben genoemd heeft. 477, 478 Icfus aanfpraak tot judas in 't Hofken nader overwogen. 5 9 7

Icfus , hoe bewefen de Prophcet te zijn die Mofes beloofd Icfus in ’t Hofken gegrepen , is na de wijle der Romeinlche

had. 47 Gevangelingcn gebonden Weg geleid. 599

lefus uit lijn Leere enWonderen bewefen de MclliaS te zijn. Iefus gevangen, »hoe en by wat toeval eerll: tot Annas ge

480, 43 i bracht. 597.6001601

lefus , hocdanig hy geleerd heeft als Magi-hebbende, ente Iefus heiien leiden rot Annas , waarom van Mattheus, Mar

mets buiten propoolt fchijnd te fprcken. 483 ~cils en Lucas verfwegen . 601

Iefus , waarom hy aan de arme Kranke die hy genas nooit Iefus voor den Grooteii Raad in het Huis van Cajaphas. во 1,

Ailmoellen gegeven heeft. 485 . 602.

Iefus Wonderen van bedrog vry gelproken. 48 4, 48 5 leliis gevangen , waarom in het Huis van Annas iiietonder

Iefus geneell: geen Kranke meer na_lijn Opliandinge. 486 упада, 602.

1cfus`heeft geen Mirakelen tot lijns felis verquikking ge- lefus iii den joodfchen Raad tegendellelfs eigen Wetten,des

daan. 486 nachts verliootd. 611.

lefus Goddelijke Macht over de Schepfelen. 487 Iefus , op wat grondlteun van de joden aan dcnRoomfclien

lefiis Godhcid ‚ hoedanig van de _Propheten voorfeid. 487 Stadhouder gefogr te verklagen. 611.

lcfus gelìorven voor de waarheid van lijn Goddeliijoon- Iefus voor den _joodfchen Raad, op wat grond van den

fchap. _ 488 Dienltknecht gcßlagen. 6 I3

lefiis , hoe en waarom hy buiten onreinigheid de Dooden Iefus van Cajaphas ondervraagd , betoond een groote onge

heeft mogen aanraken. 489 rijmdheid in dellelfs befchuldiginge. 6|;

lefus , waar in byloiiderlijk bewel'en Koning te zijn. 49o Ieliis , in wat voegen van denjoodfchcn Raad als een Vallch

lefus van Nazareth ‚ hoedanig van de joden voor de grond- Propheet gehandeld. . 614

oorfaakvaii haren Onder-gang gelield. 49o Iefus heeft liooit geleid, den Tempel te Willen afbrekenóij

Iefus zitten ter rechter-hand Gods, hoc en wanneer voorfcid.Icfus fchtijvende in het llofaangaande het oordeel der Over

fpcelderelle , hoedanig dellelts inhoud mach geweelì zijn. 617

~ 491. Ieliis belijd voor den joodl'chen Raad,dc Chriflus en de Зоне

616,617Iefus Menl'ch-werdinge , hoc te Vooren iii dc verfcliijiiiiige Gods te zijn.

Gods atgefchaduwd. 491. Iefus van den joodfchen Raad de dood waardig verklaard ,

lefusWondc-ren tegens die van Mofes afgewogen. 496 werd een voorwerp der befpottinge. 618» 619

leliis heeft volgens de Prophetien , door Gelijkenill'en iiioe- Iefus voor dc rwecdemaal in dc Zaale van Cajaphasvtrlclie

610teu leeren. 497, 498 nen.

. Itliis
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lelus aan Pilatus overgeleverd onder voorwending dat hy

_ een mitad-donder was. _ . 61.1., 6 1.3

lelus van Oproer bel`cliuldigd , hoedanig hem voor Pilatus

Gerecht-bank fchuldig maakte. 61.4, 627, 628

Ielus voor den Rooinl'ehbn Stadhoudet Pontius P11atus.6 51.,

 65 3, Ste.

lefus voor Pilatus llaaude , hoe door een Letter-verzuring ‚

voor de WAARiirr n verklaard. l H1.o

Ielus van Pilatus ondervraagd aangaande lijn Koniiigi-ijk ,

eiivtygelproken. '651.653, 655

Ielus , waarom als een Oproermaaker voor Pilatus belehul

digd , en tot Herodes gefunden. _ в”

Iclus , waarom van Pilatus tegens Barabbas in der joden keur

gelleld. 556

lclus , waar toe van Pilatus gegeeíeld. 658

1сГи$ voor Barabbas in de dood _ge-eilt. _ 658

lelus , waarom met het lpottelijk Seepter-riet op het hoord

gellagen. 661.

Iefus van Pilatus tot der joden overtuiging befpottelijk uit

gebrachten ten toon дыша. 662, 663

Lellis belijdenis van lijn Goddelijk Sooiifcliap , waarom van

de joden tegen Pilatus ingebracht. " . 664

Iefus misdaad , hoe en in wat zin van de joden op Pilatus

hals gefmeten. _ I (_165

Icl`us tot behoud van Pilatus gunß by den Keiler , eindeling

in de dood overgegeven. “в

lefus is waatlchijnelijk des morgens ter derder uure Ge~

kruillt. 6 73

Icfus kon niet aan het Kruis geraken als door het verklagen

van Oproeriglieid. “8,639,693,849

1еГп$ ‚ waarom louder Tijd-gunning , op Pilatus Vonnis

Gekruill is. 705, 706

Iefus , waarom niet met de Koninglijke Spotmantel en Door

ne Kroone na Gol otha geleid. 706, 707

Jefus is l`oo wel na dit Romeinen als na der joden wijle bui

ten de Poorte gedood. 708

Ielus moelt niet alleen lterven , maar daar toe te vooren Ge

kruilt worden. - 709

leliis draagd lijn Kruis na Golgotha. 7 1.o, 7 1. r . 71.1.

lefus heeft na eenige waarfchijnelijklieid niet geheel Мое.

der-naakt aan het Kruis gehangen. 71.1., 71.4.

Iefus moelt van de Heidenen door toedoen der Jode'n Ge

kruilt worden. . __ 6 1.8

Iefus haaltig en lagt llerven , hoedanigen bewijs voor de

langlevendheid der Gekruilte. 731.

Iefus , hoedanig en in wat zin voor ons een Vloek gew0r~

den. _ 631.

lefus is waarlijk aan het Kruis, en niet door het Kruis ge

lltorven. _ _ .. 7 33

lelus moelt aan’tKruis vande Beenbrekinge vryzijn.7_1,4,775

klus Dood , hoedanig in het llagteii van het Paal'ch-lam af

gelehaduwd. _ _ _ 571.

Ielus verhooging aan het Kruis , hoedanig door de Merale

Slang afgebeeld. 1.3 5

lel`us , waar in ook gebleken met de (дум!- doenders gere

kendte zijn. 738,739

lelus van Geilleranus fonder bedekking der naaktheid aan ’t

Kruis bel`chreven. 746

lelus Gekruilt , hoedanigen Wonderfpreuk des N. Tella

meiits. 748

Iel'us is waarlchijnclijk tuchhcn de twee Moordenaars uitge

leid. 749

lefus Lijf-gelltalte en Tronic-{weem , hoedanig in een Brief`

van Lentulus aan Tiberius afgcfchetlt, en waarom van de

Euangeliltcnverl'wegen. 753, 754.

Ieliis Lijden , hoe als een voorwerp van blijdlchap aan te

merken. 75o, 7 55

leliis, waarom hy op Golgotha moelle Gekruilt wordt-n.7 56

Ieliis omkleed en van de Romeinlche Soldaten hand-dadi?l

aan het Kruis gehegt. 7 S7

Ielus, waarom tullchcn twee Moordenaars Geltruilt. 757

leliis biddende voor die hem Kruilhgden , hoe en voor wie

lulks te verltaan zy. 758

It/ur de Nazareno de IQming der _"7'oden , waarom voor de eige

_ woorden des Oplclirifts genomen. 7 5 9

1el`us is eerlt naar het Gee ll'eleil inet den Purpere Spotmantel

en Doorne Kroone voor het Volk uitgebracht. 660

Ielias ,waarom in het Opfchrift NAZAitr-.Nus genoemd. 7_61

Ielus,hoe in't Opl'chrift van Pilatusgercgtveerdigd. 761,763

Ieliis Mantel or' Opperkleed , hoedaiiig uit vier llultken (a

mengezet. 764

Iefus aan liet Kruis van dc joden bel'pot , en lijn vermeteld

heid ten toon gelleld. _ 765

Ieliis aan 't Kruis bewaakt na de Romeinlclie {traf-wijle. 76 5

lelhs onmacht aan het Kruis, hoe tot een Pondament van der

Jodenoiigeloovc gelleld. 76 6

Ieliis voor allerlei llag van Menfchen gellorven , is ook van

allerlei l`oort aan het Kruis belpot geworden. 7 66, 767

1еГи$ roept aan het Kruis dat hem Dorlt fonder nochtans dat

hy eiltlit edrenkt te worden. _ » 5|8, 771.

Ielus met Е ik gedrenlrt , hoedaiiig heeft konnen деяние,

den. 771.

Ielus roept andermaal en bevecld zijn Ziele in de handen van

lijnen Vader. 77;

1сГи$ laatlle woorden zijn delelve van de eerl'te des Prielters

in haare Morgen-bede. §17

Ielus , waaronf hy lijn Vanta in de niterlìe verlatendheid ,

Gom' not-nid. 517

Iefus leidlijn leven felfsal'aan hetKruis. 773

Ieliis Kruis-dag , hoe die op den l`elven tijd kan gevallen zijn,

dat hy het Palcha gegeien heeft. 571.

Ielus is op Vrydagnamiddag gellorven. 774.

Ielus geltorven terrijd des Avond-Oilers. 518

Ieliis is aan het Kruis niet van een Paard-Ruiter doorlleken ,

от te beproeven ofhy waarlijk dood was. 7 7 5, 776

Iefus met de Qiaad-doendcrs gerekend, hocdanig echter Щи

Grafby den Rijken bekomd. 776, 777

Icliis onlehuld , hoedanig van Godt ten toone gelteld. 51 8,

5‘9

1сГцз dood Lichaam , door wien van het Kruis genomen.777'

lelus Begraven na de Schriften. 519, 784

Ieliis dood Lichaam, hoe na dejoodfchewijl'e tot-gemaakt

ter Begravenis. 778

Iefus Graf-doeken zijn niet waai'fchijnclijk bewaard gewor
den. i

. 7 79

1сГиз ol" hy lijn Graf-doeken en Wiiidfels felis uitge fcliud

heeft. 7 8 1

Ieliis moelle in een nieuw en onbelproken Graf geleid wor

den om alle argwaan voor lijn Oplìandinge weg te nemen.

7 8
Iefus doode Lichaam is in geen Lijk-bus ofhoutcn Kilt ges

leid. » 7 86

1сЦ1$ Grafineteen Zerk-lleen toegedompt, en met cenWagt

en Zegelverlekerd. 787, 783

1сГи$ Opllandinge,van hoedanigen geloofbaarheid.; zo, 51.3

Ielus dood Lichaam is van de щедрым noch van de Wagtcn

niet konnen gellolen worden. ‘.r

Iefus , hoedanig onder alle de opgewekte alleen fprekeitd

ingevoerd. 51.3

Iefus , waarom na lijn Opltandinge den Tempel niet meer

belbgt , noch lich de Sone des Meiilchen genoemd heeft.

51.4, 1.

Icl'us verlaat lijn Dilcipelcn niet fonder troolteli'jk allehdid.

790

1:65 , wanneer op een wit Paard gezeten en Overwinnende

gelien. _ 79 L_

lelus Bloed, wanneer den joden op den Kop gekomem 809'

Ielus Vrienden na den Vlcelehe , hoe lelfs ten tijde van Do

mitianus opgelbgt. _ 817

Ielus mishandeling , hoedanig aan het jodendom gewrokcn.

496

1еГц5 rcila lijn Begraving,boedanig noch tegen Pilatus befchulf

di т . 88

Inarhs , lioedanig op een Drie-lpits gekruill. 315

Indooping der bere ter tijd van _Ielus Maaltijd, hoedanig цап—

geleid om den Verrader bekend te maaken. 57 5, 576

Inlegfels van Marmer en andere Steenen,hoedanig in Vrank

rijk geoerlend. ' 677, 68t

Inlettingen der Wet, hoedanig en waar in van de joden be

waard. 195

Inllellinge van jefus Avondmaal iii lijn waarfclrijirelijke or

den opgelleld.  585, 586

10b , wanneer geleefd , en wie lijn Boek gefchi'even heeft.: 5:
Iob heeft al de oude manieren van Schrijven aaiigßwelen.l 55

Ion, hoe de grootlle Letter iu het Samaritaanlclie A, B, С. eii

de kleenlle in liet hedensdaags Hebreeuws.

S ГИТ 1. loden
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46 loden worden onder bedreiging дам uit Babel te gaan . 3 о 7

65 loden leheppen onder Darius Notlius wederom adem . 5 i r

loden verwaai'loolen haar geluk onder Artaxerxcs Oclius

.. 3 ' 5
Ioilen verkrijgen Vrede met Alexander de Groot. 3 r 6, 3: 7

ъ

loden traag oni Seleiikiis Philopater Sehattiiigop tc brengen ‚

lloden hebben vanouds de Saniaritanen gehaat.

Iodeneerlt na den afval der X. Stamiiien loo genoemd.

loden hebben na de wederkeering uit Babel hun eigen Boe

ken mercen verba'llterde Taal beginnen te fehi'ijven. 7 1,

Iodeii mogen iii de dingen die tot lo.“ van hare Natie (trekken

niet alte veel vertrouwd worden. 77

Iotleii hebben na de Babyloiiifche wederkeeridg ook vrenid _ worden aan haaren Tempel beroofd. 3 1 5

Celdgehaiideld. ' 90 loden locken de Bondgenoodlehap der Romeinen ‚ cn wor

[nden mochten geen Beelden maaken ‚ en daarom millehien den Cijiisbaaf. 32. Si 5 5 i, 54 t

ook geen Penningcn met Moles Тгоп1сЬес1д-9Э,9 6,97‚98 loden die de Saligmaalter Gekruill hebben , waarom Ii пом

1оден hebben van`ouds het Wet-boek louder Panden in de genoemd. ` _; 2 8

Synagogëli МОЩНОЙ": . ' l 0 7- loden krijgen lange na de wederkeering een Koninglijkc Re

Ioden in (,hiiia ontdekt die nooit van Clirillus gehoord had- geeriiig. - 3 29

den. ' |02- Ioiieii tot Zoo voorname, binnenjeriifalem onder Alexan

Ioden gelooven ook dat Ezdras dc H.Boeken fonder Punéten дег удшццэ aan Krniileii genageld. 3 2 9, 5 50

уеШпечен llCCfL ` 105 ` loden lijden lgroot aanval door de Ootlogen der Syrifche en

loden zijn door hare verllroojinge vrenidelingenin hare ei- Е91риГс11с Koningen. 5 3

gene Gefeliiedenilleii gCWOL'dCii- l 10 Iodeii erkennen jupiters Beeld iii haaren Tempel дыша ‚ op

loden olle gelooflijk eenige uit de Apocryphe Boeken geka- Месте PenningI van Anrinchns Epiphancs. 343

noiiilberd hebben. H5 loden worden gedwongen Bacchus te dienen en een Omme

Iodeii waardeeren de Chaldeefche Uitbreiding iielïens de H. gang iiietKlinimer-kranleii te doeii. 547
Schi-llt. I 14 loden lwilden Herodes nooit haaren Koning noemen. 5 6 r

. l

Iolen lijden een harden ltoot onder Ptoloriieus Lathyrus.; 5oloden hebben na Vollius meeiiing de Hebreenwl'e Affchriften

loden hebben Herodes de Groote niet waarfehijnelijk voorописи: de tijden van Aquila. beginnen te v'ervallehcii. i 2 5,

158, 159, Sie. дс Mellias konnen honden ‚ als eenige meenen. 3 66

loden zijn geen moetwillige oorfaak van dc verieheide leliii- 10ден, шамот loo afkeer-ig van de belalling der КоошГеЬс

gen en nelirijrïtouren. |56 Schattinge. 369

loden hebben de H.5chrift noch voor noch ne. Chtiltus kom- 1одсн ‚ Мышц; ten tijd des Mellias vermeenigvuldigd Ьо—

lie vervalleht. 141i I 44 ven hare Vade-ien. 3 76

10de“ Cil СЬПЁСПСП van Machomcï ЬеГс11и1д13д (“СТ Ь“ loden tot Daniel gefonden , aangaandchetophouden der Gr

verderven der H. Schrift. 4 l 41. Летел сн РуоРЬНСп. 3 7g

Ioden volgen iii tweederlei leling altijd де Text die het Chri- 1одеп ЬеЬЬен „а, де wedetkccring nit Babel altijd де Algo
lleiidom minlt beguiilìigd. I4; deric verloeid. i £8!

loden altijd trouw oiitteiit de woorden en letteren der H. Ходен hebben de Propheten nooit meer gebrekgehad , als in

Schrift. 145 э 14S het doorbreken van het Clinriltendom. §38

Iodcii verlieren dat'er niet LXXII, _maar 119g“ Vlifovm'ch- loden hebbeniiooit Propheten tegenden Chrilteneii konnen

ters niet de Grickfe Bybel zijn belich geweeit. 155, |68 ЬуЬгенцен. 588

1011611 Шаг tegen het Boek van Ван1е1 l 60 loden, hoedanig en waarom blind inliet Enangelium. 48;

loden moeten de uitlegging der H. Schriften nu felis van де loden ‚11оедан15 тес1д1агц; te дооден ее11доЬЬе1ен доод

Chrilltenen af halen. 163 llag wilden begaan. 483

loden belijden dat de rechte Hebreeuwl'e Taal vergaan is.164 10de-n ‚ waar in eertijds beter van gevoelen dan ten tijde van
loden hebben veele dingen uit de Euaiigelil'ehe Boeken ge- jcfus. . . i 494

nok-’l1- l64 [одел van de later tijd willen niet dat de Mellias [al Woude

loden , waaronife meenen dat de H. Schrift in geen Heiden- ген досн. 497

fthe Taal mach ol'kan overgezet worden. i 7i 1одсп опдсг де Romeinen geraakt , waarom meer vivheid
loden konnen de LxxOverzettingniet met eenige l`thijn wra- дан andere ОчегЬсегде Vóllrcn genomen. ~ i 581.

. kc". 0m datielang voor Chrillus tijd gemaakt is. 175 loden ol`die in het eten van het Paaleh-laiii twee Maaltijden

Iodeii in Perlien gevangen van Ptolomeus Philadelphus vry- Ь1е1деп. 584.

geliogï- l76 loden verlieeiidheid oiitreiit )el'us hangende aan 't Kruis. 5 i 7

loden hebben twift oiidcr malkanderen over het gebruik der 1оде11 ¿St-tuigen wel jeliis Dood , maar looeheiien lijn Oplìan

Griekle Bybel iii hate Synagogen. 187. dinde. 519

loden hebben alle dc Letteren des Ouden Tcltaments tot le- loflcnîwannccr 112ЬЬс11 begannen :il-liggende te ctë. 541,54;

ker 3ега1 депеш. 190 loden plegen met hun Opperkleed uflvíantel aan de Maaltijd

loden, hoe en wanneerfe ADoNAr voor jrnovnii hebben пицце". 541,555
beginnen te leien. -l 94- Ioden `vii/ordenivan Ptolomens voor go Silverliiigen vry gege

Ioden hebben in veele dingen de Wetfoeken te verbeteren ven, 58x

door byvmf-{lnfâcn V8“ Uiicrlìlkc ¿inf-’Fn- 1 9i loden geloofden ten tijde van jefus niet dat de Mellias moe

Ioden Hellen de H. Schrift beneden de Cabbala. 1 9 8 Не Godt zijn. 615

loden onder Aiitiochns Epiphanes gedwongen hCIHCÍdl-'ii- loden hebben ten tijde van jeliis noch de macht van 'tSweerd

dom aan tciicmeii. 116 gehad. ’ 611.615.686

loden op den Sabbath gellagen i от ¿21th uit GOÚSdÍCHÍUg- loden leggen alleen uit vleijerie , datfe geen Koning kennen

heid niet vegten wilden. 1 7-7 als deii Keifer. i 627» 6“

loden beneden de derrigjaaren verboden het eerfte kapittcl Iodeii,waarom in haar Geell`el ltral maar 39 llagen днём:

van Geiielis te lefen. l 1;! Iodeii (tellen haar Borge voor Iefiis onlchiildig Bloed. 668

Ладен i waaromlì: haare Gellacht-regillters niet meer en koii- loden verval ‚ hoe en waarom van Chrylollomus onherfìcl

nen opinagkt-,L . i 147. 14.8 haar gelteld. « 663

loden hebben het Feelt van Mordeehai alleen Biirtîcrlljk аан- Iodeii en waren niet alle van wegen het Pafcha verhinderd in

geiioinen,en nooitmetGodsdienltigheid gevierd.z5o,1.5r hetRechihiiis van Pilatus tegaan. t 669

10de" Plcgc“ ¿C BCZCICHC door ее“ Ring Ш де NCUS ее gen?- Iodeii eii wilden ~ielìis niet fonder het Dood-voniiis van Pila

ien. 184 tus Gekruill: hebben. 67o

loden Gevangenfchap moelle Lxx jaaren duren. 300 Iodeii hebben de macht van Dood-(traf konnen houden over

10de" i wanneer eerlì aan dien naam gekomen. ¿or dirigen die aan hun Godsdieiiñ: valt waren. 68;, 684, Ste.

loden hebben in de Babylonifche Gevangcnlehap haar eigen loden van Conltantijn verboden tegen de Chi'ilteiieii te woe

Wetteii en Regeeringe gehad. 30 l den. \ 700

loden iii Gevangenfchap onder Evilrnerodach wel gehan- loden eil`clien een Teeken van 1:qu terwijl lly аан liCIKrUÍS

del . . go; liaiigd.  731,75;

loden krijgen onder Cyrus vryheíd om n?. Judea te trekken. Iodcii ‚ wat lien in )crus Kruilligiiig en Dood ongeloofbaar

306 gefelieiien heeft. 749

loden
\
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`loden hebben in het Opfehrifrbovenjeíilshoofd, geen be

leliiildigiug des doods konnen leien. 7 ¿L_ 76;

Íodeii hebben ook _lefus dood , door het breken van (ijn Bee

nen willen verhaallen. _ 774

Toden hebben het begraven der Dooden niet eerft van de E

giptenaren geleerd. ' _ 73,

loden , wanneer voor de tweedemaal genoodigd. 791.

loden kanten fich aanftonds tegen het Euangelium en de A

pollîelfn. 793

Ioden itooken de vervolging regen de Chriftenen aan. _ 807

loden en Chriftenen te gelijk onder de Keiler Claudius uit

ILoonien gebannen. _ __ _

Inde-n vallen de Romeinen op het Lijf, en worden felfs _qe

ilaqen. _ 809

loden onder Domitianns feer met Sehattinge даре-111. 817

loden door een Marmer Swiju met Blggen vanjerulalem af

geweerd. _ _ ‚ 3 Ц

1оде11д0111 отгрыз1111<11а11дс11119 geilt-ufr. 49 5

Ioodlche Talmud , hoedan'g van llt-gte _(th en Taal. _ 17

Ioodlelie Taal en Gods dienít weinig, ot met van de Romeinen

verltaan. _ _ 2.1

Iondfehe Kerk , van hoedanige Taalkundtgers voorfieu. 2.5

Ioodfche Мест-15 hebben groot gelchil onder haar over de

verandering, der Letteren бы. _ 4.<17

Ioodfche Boek. rollen der Wet , hoedamg met onderfcheidc

Perken lQ_efehreven. _ _ s,

Ioodlehen haar tegen de Samaritanen 15 geen oorfaak dat Ez

dr-.lg de Samaritaanfehe Letteren verlaten en de Chaldee

fthe gebruikt heeft. _ 7

Ioodfche Slkelen met Chaldeefchc ofhedendaags Heoreeu

fche Letteren. _ _ 8;

loodfche penningen worden {eer weinige met Chaldeefche

Letteren gevonden. _ _ 9 1

Ioodfche vieligheid in het lefen van andere woorden als 1n de

Textftaan. _ _ 104.

1оодШ1е bedriegerie ontrent het vermaarde Boek ZoHAR

gepleegd. 109

IOòdtL-heäeholcn in Babylonien ontrcnt de latere tijden.: 1о

Ioodl'ehe Prießer's hebben in vervallle tijden , де Aifchriftcn

. der H. Boeken wel overlien , maar geen nieuwe in den

Kanon gelapr. 116

Ioodfehe hardnekkigheid in het drukken van Bombergens

’ Hebreeuwfe Bybel gebleken. 119

Ioodfche Atlehtiften moeten vande Chrillenen gevolgd wor

den. 1 zo

Ioodlehe dwaling aangaande de Lxx11 verfcheide zinnen der

Hebreeuwfe Text. - 136

1оодГс|1е betuiging aangaande de Sehriftuur-plaatíen die

eertijds anders _gelefen wierden. 1 46“

Ioodl`ehe Sanhedrin door den Vader Simon befchuldigd van

vervall'ching der Bybel(chejaar-rekening. 1 8

IoOdfche Sanhedrin qualijk van fameníjvanning befchuldrgd

om de Heidenen eenvall'ehe vertalinge van de Bj'bel in de

hand te ikoppen. 169

Ioodlehe Sanhedrin is niet waarfehijnelijk felfs na Egipten

etrokken om de Bybel te vertalen. 179

Ioodfchc _jaar-rekening, wanneer in SPanjen ingevoerd en

wederom afgefchaft. 159

loodfche Religie , waar doornaVoflius meeninge Гоо lang

“жид houd. ` 160

Ioodfche wijsheid om de 1—1. Schrift te verklaren, moet 1111 by

dc'Chriftent-nhftefogt worden. 1 63

loods verdigtfel ontrent de achting der Lxx Overzeetingn 77

1оодГс11е гдеПыпд ien verfpreidc wooning: ter tijd dat de Ву

bel in het Grieks vertaald wierd. 17;

10011Гс11е lalter tegens de Griekfe Overzetting des Bybels.1x2.

Ioodlche vieiigheid ontrent het toevoegen der Inlettingen

&c. 194

1оодГс11е СаЬЬа1а, hoedauig gelteld ontrent de dingen van

den Mellias. 199

Poodfche Cabbaliften , hoe Гу dellelfs Geheimkunde te werk

legden. 200

loodlche Cabbala , van wat oorfprong. zot

loodlehe Kerk heeft federd Ezdras alleen defelve Н. Boeken

gehad,dic wy nuhebben. 2.19

loodlehe Schrijvers of`ì3eamptfelirij‘.'ers en Schrifrgeleerde,

van hoedanigen bewind. 2.21, 2.2.;

_ loodl'cheLeeraars en Voorlcfers , wat hun werk was. 2.22.

1. Ель.

V808v

Ioodfche Kerk in Hegre ßaatonder Antioehusîipiphanes.2.21,

2.7.6

Ioodfehe faaken,hoedanig onder ~judas Macchabeus betiteld.

. 2.2.

Ioodfehc Godsdicnlt ‚ hoedanig grootdeels на de eerûe be?.

_qinlelen der vroomeVaderen gelehikt. 2.32.

Ioodlche vatten-avond ter gedachtenis van Hannan. 2.51

Ioodl'che Kerk , hoedanig ous belehrevenword onder de If

raelitilche Koningen. 2.45

Ioodlthe Gellacht-regillers ‚ van hoedanigen oud gebruik en

nut. 2.47, 2.43

Iondl'che (hat ouder de Perfifc'lxe Monarchie, hoe van Ezdras

belehreven. ' ‹ 250

Ioodfche Hilìorie-Sehrijvers , van wat gebruik. 2.57

Ioodl'ehe (haken vande Heidenfc Schrijvers feet verward. 2.6 2.

Ioodlche gedachten over jonas teile na Ninive. 165

Ioodl-che Mannen van aaníien , hoe in Babel tot Есг—ашргец

opgetrokken. — - 30 x

Ioodl'ehe laken , hoe en waar door met de Egiptifehe en Sy

rilehe Oorlogendikmaal _gemeen geworden. 31 9

Ioodfehe Regeering кпд: onder Simon de gedaante van een

Koningrljk. 32.6, 144.

Ioodlehe roeltand'ten tijde van de opkomft der Roomfchc

_ Mogendheid. 358, ôte.

loodíche Burger-tugt vervald onder Herodes. . 5 62.

Ioodlrhe Rijk van de Keller Auguftus in vieren gedeeld. 36;

Ioodfehe verrelliege van Herodes Agrippa aangaande lijn
voorlefeti der Wet. i 37;

10011Гс11е Kroon , hoe en wanneer driewcrfomgekccrd. 574

Ioodfehc Godsdienlt ‚ hoe gelteld ontrent de komfte van

Chrillus. 376.378’ 381

Ioodfche Eer-naa1n RABB1,hoedanig verfcheiden en onder

fcheiden.
. 9Ioodfchc Met-(lets over het niet onderfoekcn der Propheiietsl

van jefus beltx'aft. 402.

Ioodfche ergernis aangaande Jefus Mellialfchap weggeno

men. .  479

Ioodl`che laatdunkendheid van Jefus doorgeftreken. 48 2.

loodlehe ondergang , hoedauig van de _joden op de fehuld

'v-.lnjefus geleid. 490,49I

Ioodl'rheverdraajingvanPfalm110. `  507

loodll'hen Raad door Jelns lOpftandinge in verlegendhcid

gebracht. ` 52.2, g2.;

Ioodl`chen Raad wil jefas niet op het Paaleh-feeft aangegre

pen hebben. 56's _

lood (che getuigenis aangaande des Мета; verkeercn op den

Olijf-berg. - . 536

10Ёд1е11с waarneming in het (tellen van den tijd des Paafch

' eelt.

Ioodlthe misvatting over de verfehillighcid der Euangeliíìen

genoegl gedaan. <95

Ioodl'ehe Gerecht-banken moeijelijk wel te onderfcheiden.

_ co2., 60;

10011Гс11сп Raad, hoe in ’t Huis van Cajaphas vergaderd. 608

100 drehen Raad ‚ hoedanig over Jefus tegen haar voornemen.

vergaderd. _ 609,610

Íoodlehe vtyheid hield het Halsgeregt noodfakelijk valbóz']

Ioodlelre Dood- ltratlcn in vier loorten onderlcheiden. 6; о,

6; I, ôtC.

Ioodfche Overheid kon geen Ifraeliten in Ballingí'chap bui

ten Canaanlloozen. 6 4

Ioodl`cl1e|1Raad , waaromfe jefus een Politijkc misdaad aan

fmeerden. . ' ¿49

loodfchc geveinflhefd in 't befchuldigen van jefus tegens Pi-

latus. 666, 667

Ioodlehe ondergang , hoedanigen Teeken van het 011111111!

digl Bloed van )crus , dat op het hoold hunner Kinderen

quam. _ 668

Ioodfthe getuigenis tegen het Buangelium , tot beveiliging

dellell'ä,omgeketîrd. 71.7v

Ioodfche rampen , waar in van Jefus voorfeid _gaande onder

het Kruis na Golgotha. 7%4, 755

Icodlehe Mantels ‚ hoedanig uit vier Banen ofPandnaden

faamgezet. 1 764

Ioodfche geveinftheid in ’t onderhouden van de uiterlijke

dingen der VVet,terwijl jel'us aan 't Kruis hing. 774.

Y Iondlene Oproerigheid tegen дс Romeinen, wanneer begon

nen. 1 ' 8oz

Т t t t c Ioodtche

по ‘n
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Iol`ua of hy den Antlieut van ‘t Boek is dat lijn naa'ni dtaagfl;

24!

Iol`ua heeft lich t'eenemaal na Molis voorûlii'ift gerigt. 14j

Iolua neemd het Belluur des Volk Ifraels aan. 21.3

Психиз met Arilleus verelieiid 111 liet verhaal van de Lxx O

verzetters. ‹ ' |74, i75

Iferc Stift ofGrillie, lioedaiiigenSchrijf-penne der Ouden.

. 6, 9
Illandersfwecrcn by ‘t aanriiken van lekeren SiivcrensAriii

band. _ ISS

llmaeliten en Midianiten , waarom als eenerlei Volk geno

men. 2.70
Iloktatesy weekgebakkenhcid door Hjn Salfranc Zitte.kn[l`tu

aardig doorgcllreken. l 5.50

Iliaeliteii , hoc cerlt na jacob foo genoemd. 6 5

Ilrael , hoc onder de Richteren geregeerd. 14 ‚

llrael in Egipten zijnde , had met de Aardfche Koningrijkcn

niets gemeen. 157

Ifrael begind in Canaan de Baals en де Bollen der Syriers te

dienen. ` :t 6 8

lfrael wil de Heerfchappie aan Gideon en lijn Stamhuis erf

lijk opdragen. ` 2.69

l Ifrael word dienllbaar aan Eglon de Koning der Moabiren,

. 269

Ifrael, hoedanig millchien na Gideons dood fijn Ephod mis

bruikt heeft. " 373

lfi'ael diend BAAL-B En 1тн of Сойти: du Veróandr. 2.7 5

Ifrael onder den Richter Thola. 29 1

1Ггае1 ‚ hoe en waarom onder verfcheide handelingen Содз

geleid. 408

Ifrael ‚ methoedanigc Eer-namen ly Godt genoemd hebben.

461 , 46 2.

Il'raels verlollinge , hoedanigen voorlpel van de Saligniaking

der Meiilclieii. 45;

lfraels Koningrijlr, lioedanig verwagt wierd herlteld te wor

den. ' 56

Ilraelijt kon geen Ballinglchap tot buiten lijn Vaderland op

geleidworden. ` . 645

Iliaeliten hebben delelve Taal met de Canaaniten gelprokcn.

‚ 6 9

11`12е111е11 in Е ipteu Wooiiende , hoe (у haar eigen Taal lieb
ben konnenpbewareii. 72.

Ifraeliten in China ontdekt , aan wie den naam van joden en

Clwißenen onbekend was. io2.

Ifraeliten , wanneer eeiů joden genoemd. 50 r

Ifracliten , wanneer met Едош tot een Volk geworden. 52. S

Ilraeliteli hebben van ouds Schoenen gedragen. 545

ll'raeliten hebben na der joden leggen . nooit ymand onder

hen , mctNagelendt-lianden doorboord. 717

Ifraelitifche Kerk , hoedaniggelteld gedurende de All`yrifchc

Monarchie. 2.

Iucla heeft het recht des Scepters en de fuivere Godsdieiilt al

derlanglt bewaard. 2.4.;

ludea of het waarlijk van Pompejus tot een Provincie ge

gemaakt is. 358

1ид=а 111 fijn droevige toelland en overwonnen ftaat ‚ hoc oP`

de Room (che Penningen "сдаст. 8 14.

Iudea onde'i' Hadrianus herlleld en op lijn Penniiigen gedagt.

S 2.2.

InîlcasfMaccliabeus tot Veld-Overll'c der verdrukte joden vcr

О С" . ‘ 2 1

Iudas Macchabeus httl`teld den Tempel met den Altaar.2.2.97,

324

Iudas Galilens kant lith tegens de Roomfche Schattinoe. 57;
h

\

Ioodfche Land door Honger als met Hagel gellagen. 808

lOOdfcheii Berg , hoedanigdoor het Geiooi'e verzet. 809

100д11211е Republijkin drie loorten vanBonen aangemerkt.

809, 8 i6

Ioodlche opgeblafendlieid ter tijd dat de ondergang van hare

Republijkliaderde. 8 io

loodfche neerlagen onder de Romeinë Varius en Ceflius. Sio

loodlchc Overloopers van Titus Vefpalianus aan ’t Kruis ge

he t. . ` 8 i4,

Ioodl'che Prielterdomñfncuveld met menigte in den Tempel.

814

Ioodfclie Boom-fchatting door Nerva guijt gefeliolden. 8i8

1оё1, wanneer hy gepropheteerd heeft. 240

Iolianna de Vrouw van Herodes Rentmeelter , verfeld jcfus

in fijn uitleiding na Golgotha. ‘

lohanan Hooge-prielter dood lijn Broedcrjelbs in den Тет.

el, 315

Iolianncs Hirkanus. volgd lijn Vader Simon in de )'oodfclie

Gefag-hebbiiig. ` 32.7

Ioliannes de Dooper van Herodes Antipas gedood. 56 5

loliannes де Dooper, hoedanigen blijk voorjefus Mellial

fcliap. _ __ 476

loliannes in wat orden hy jefus als de Cliriltus b_efchrijft.47 2,

Ioliannes den Apoltel is waarl'chijnelijklijn eigen dood ge»

Пепси. Зоб

‘1011а1111е5 , hoedanigen Oog-getuige van jefus wonden Btc.

7 76

loliannes den Apoltcl onder Domitianus na Pathmos geban

nen. 8 17

Iohanncs Openbaring , hoe en Wanneer in den Kanon der

H. Boeken aangenomen. 116

Ioliannes liggende in den fchoot van jefus , qualijk van de

Schilders in ’t Avondmaal verbeeld. 560, 575

Ioliannes een Belhamel onder dejodeu ‚ beroerd Jerufalein.

8 i 1

lohanues ligt het Goud uit den Tempel om het felve voor tlc

Romeinen te verlleken. 814

'îlojacliiin of jechonia van Evilmerodag de Koning van Babel

ontllagen en aanfienelijk onthaald. 30;
llojachims wegvoeringe, hoe van fommige voor het begin

der leventig jaarige Gevangenfchap gelleld. 296, 297

lok van jefns , Waarin fagt en ligt om dragen. 50i

10k der Dienltbaarheid , lioedanig niet tegelijk met де Gena

- de in Clitillus jefus kon lamcn gaan. 7,7

lonas . wanneer hy gepropheteerd heeft , en na Ninive gc

londen is. 2.40, 191

lonas reife van drie dagen binnen Ninive , verklaard. 2.64

lonas voorbeeld, hoe en waar door in Icfus Opltandinge

vervuld. 5oz., 5:0

ionathan de Broeder vanjudas Macchabeus tot belthernier

der joden aangenomen. 52.4» 52.6

Ionathan Macchabeus maakt Vrede met Bachides. 342.

Iongelingcn der Leviten plagten het lclen der H.Schrift al

leen van't Boek Leviticus te beginnen. 252

Ionkvronwen droegen vanouds de Ootcierl'els in beide Oo

ren , de Ioiigelingen alleen in de regret. 2.77, ,2.82.

'lolaphat де Koning, шалаш hy den Grooten Raad her«

vormd. 605

lofeph lpreekt met ñjn Broeders door een Taalman. 7 1.

lofejih onder wiens Regeering der Allyrifche Monarchie liy

vebloeid heeft. :68

loleph in Egipten geliorvenjioedanig na de Egiptifche wijle

Geballenid , en in een honte Kilt _velt-id Src.' 782.

Iofepli en Maria, waarom alleen шелк: Kindeken Jefus ver

maand voor Herodes te vlugtcn. 475

loleph van Arimathea verfoekt _jefus doode Lichaam te mo

gen hebben om heerlijk te begraven. _ 775

Iolephus achting voor fomniigc Apoeryphe Boeken. 116

Iolephus , hoc ver hy de )oodlclic Gclchiedenillen achter

volgd heeft. 2.57

lofcplius, waarom hy de Kinder-moord te Bethlehem ver

l'wegen heeft , en wat van lijn getuigenis van Chriltus te

houdcnis. 474,475

Iolephus uit Moles opgehelderd en een regten zin gegeven.

537

Iofephusvan de Romeinen gevangen. 810

lolias de Koning doed de Algodilclie Pricllers op de Altaren

verbranden. о; 5 ‘

n l

Iudicieele Wet, hoedanig een aanhangfel van de Moreelc

f Wet» _ 2. 5 6

luliaans lal'ler tegen де Sterre op jeliis Geboorte verlehenen.

ì

Iuliaiuis neemd tot fpijt der Chrillenen den Baard „сайт

aan. 708

Iudas verraderll'e geveinliheid ontdekt. 51 1

Iudas ,waarom misnoegd over de Zalving aan Jefus gepleegd.

Iudas van jcliis beltraft , wegen lijn misnoegen over de 25.31€

vingaan hem beltccd ,i heeft totwraak niet den joodlchen

Raad aangclpaniien. 56;

Iudas , wanneer hy tot de Hooge-priellers gegaan is om lijn

bedingI over 1€qu te maakeii. 56 5 , 5o S

ludas
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Itnlas 'voor de ecrite en tweede reis voorjefus Verrader be

kend gemaakt. 574, 57g, 576

Радж ‚ wanneer fijn Verrader-fluk regen jefus fchijnd valle

lijk belloten te hebben. 576

Iudas heeft van fehaamte alleëgevraagd, Ben ikke! Heere? 577

Iudas heeft den Bloed-loon overhet verraden van lijn Mee

í`ter waarfchijnelijlt alte vooren opgeßeken. §78, §79

Iudas is ook by de inllellinge van’t Avondmaal geweelt. 59;

ludas met een Bende uit de Over-pricflers en Hoofd-mannen

des Tempels , gaat uit om jefus te vangen. '597

ludus, waarom van )efus in het Hotke van Gethfeniane ,

Vini-.N D genoemd. ‘ 597

ludas heeft de Bende Soldaten niet waarfchijnelijk felfs te

hulp genomen. 686

Iupirers Prieiters willen Paulus en Barabbas bekranlle Ollen

Ilagten. 796

ltiftiiiianus de Kcifer vergund de Joden ’t gebruik der Griekfe

en Latijnfche Bybel. r 8 z.

Abbaliflen het Cabbaliflen , Letter C.

I( Kabinetten en Kas-werken , na wat oude maniere de

fclve noch met Bloem en Feltoenen все. ingeleid wor

den. _' ` 67 7

Kain , hoe na der joden meening van Eva voor de Saligmaker

genomen. zoz.

Kal fs gedaante der Cherubinen op de Offerhande’ gepaft.46r

KalfsÍvoeten , hoedanigen vertooninge van het aangehchte

des Olfes aan de Cherubinen. 41.8, 429,430

Kamer Сдай}: , hoedanig van de Joden ontrent den Tempel

geplaatlt. 608

Kamer-bode,hoedaiiig lijn Ampt by де Joden was in de Hals

vonni lien. 646

Kanonijke Hiftorien , eindigen cigentlijk met het Boek van

Nehemias'. 1. so

Kant-lefingen zijn van defelve waarde met de Overzettinge.

ЧМ 135

Kantteekeningen en fraaje Overzettingen', hoedanige vrug

ten der Taalkunde. 16

Kant-teekeningen der]oden,die Keri en Knib genoemd wor~

den. 105,195,196

Kant-woorden en Text~woorden ‚ hoe die in de Maloreti

fthe Bybels by de joden gelefen worden. i9;

Kapittelen en Veerlen , wanneer en van wie in de Bybel afge

deeld. 2 jo

Karakalla word Keifer , beflaapt fijnStief-moeder en word

vermoord. 8 j;

Karakalla doed Papinianus dooden ‚ от dat hy des Keilers

Broeder- moord voor den Raad niet wilde bepleiten. 8 j 3

Karel de Groote doed de Latijnfche Taal in groot gebruik

brengen. ~ i7;

Keifers Beeldnis op de Schatting-penningen , waarom den

~loden tegen de borll. 98

Keifers van Koomen , hoe en wanneer den Titel van Opper

lle Prieiler gevoerd hebben. 37 l

Kenteeken der Prophetifche Schriften ‚ hoe van fommigc

verduillerd. 411,

Kriti en Karin ‚ wat het voor aanteekeningen zijn op de kant

van dejoodfcheßybel. 103, IS7, i94,&c.

Kerke van )efus , waarom kort na Щи Hemelvaard met de

Gaven der Taalen moelle verrijkt worden. 15, 1 i 2.

Kerke , hoe ver geen volltrckt vermogen heeft nieuwe Petit
dagenin te llelllen. t tgt

Kerke Gods ‚ hoedanig onder de Ifraelitifche Koningen be
fchreven; l 14

Kerke Gods , waar en wanneer haare faaken met де Aardî

_ leheKoniiigrijkeii gemeenfehap gekregen heeft. 2. 58

Kerk in Babel, hoe door de Propheten ontreiit hare verloflin«

gc onderfteund. 300, jor

Kerk heeft de Prophetie en Goddelijke openbaring noodiger

geh-1d dan д’е Mirakelen. 377

`Kei'ke des Euangeliums, hoe eerfl: van de Ceremonien los

gemaakt. ' 4i t

Kerke,hoedanig door de Chernbinen aaiigewefen.4z.6,4t7,

. _46

Kerke van het N. Teflament , hoedanigen groot deel van hei:

Huis Gods. ’ 4o;

Kerke Chrilli in haare vierderlei voordeelen door de vier Ra

deren van де Wagen der Cherubinen verbeeld. 44o

Kebrke Chrifli, wanneer een henelijke gedaante begon te heb'

С".
. ‚. . 793

Kerke van vuile en gedrogtelijkc Ketterien bekroopen. 805',

8 i.

Kerke door forgeloosheid in groot verval. 8 ë]
Kerken en Bybelfehe Affchriltcn onder Diocletiaan door hset

Vuur vernield. _ 8 38

Kerke krijgt twee Vleugelen van den Grooten Arend. 84o

Kerk in haar hoop van herltelling door Coiillaiitijn gelte

ven. 841'.

Kerken van Nederland yveren om een Nieuwe Overzettinv

desBybel's. 12.8, n.9

Ketkgel`chil tufl'chen de Oofterfche en Wellerfche over het

vieren van den regten Pilafch-dag. _ 8 24

Kerkelijke Hiltorien en Prophetiiehe Schriften , waarom'

dikmaals aan de Koningen van Egiptcn en Syrien geden

ken. 3 zo

Kerkelijke regeeringe der Joden , van wat bedieninge. 604.

Kerkelijke Se rijvers , hoedanig eertijds by de Hebreen.;u.

KCrker-bewaarder , hoedanig lehuldig als hy eenenGevan

genen verwaarloosde. 64o

Kerrerien die vuil en gedrogtelijk waren , wanneer in de Kerk.

opgekomen. 80

Ketterie der Gnoftiken , van wien op de baan gebragt. 8 2.3,

' 314

Ketterien beginnen onder de joden op te ftaan. 52.9'

Ketterien onder de Keifer Philippus in de Kerke opgekomen.

_ 8 +

Ketterie der Manieheen , Wanneer op de baan gekomen. 8 jy

Ketterie van Samolatenus , wanneer opgekomen. 83 g

Kettcrs hebben de H. Schrift niet konnen vervalfchen. 148

Ketters en Ketterien , hoedanig onder de Keifer Commodus

opgeltaan. 83 x

Ketting , hoedanigen Waarteekcn by de Egiptenaren. 5;

Kettingen die gewrongen ofgedraaid waren voor Hals-cie

raden gedragen. ` 187,190

Kinderen fonder gehoor van Taal, waarom gemeenlijkíìom

zijn. э

Kinderen leeren b de Syriers de Letters met toevoeging van

iiaam-woorden die een Gebed uitmaaken. 49

Kinderen der Mcnfchen ‚ wanneer lich' van de Kerke hebben

algelkheiden. 26o

Kinderen plegen in het kufl'en van haar Vaderjhem by de Oo~

ren vail: te houden. 1 8 t

Kinderen en Sonen der Propheten , van hoedanigen bena

ming. . 39 2.

Kinderen te Bethlehem ‚ waarom van Godt toegelaten om

te brengen. 476

Kinderen der Elfedoniers eten de Lichamen van haar Oude

ren op behalveii het hoofd. v 7 4

Kinder»moord te Bethlehem , waarom van jofephus verfwe

gen. 561, 474.

' Kinnebak-llag; met wat regt van den Dienflknegt des Over

pritllers aan Iefus gegeven. 6 i j, 6i4

Kircherus dwaling aangaande den oorfprong der Egiptifche

Letteren. to

Kircherus gevoelen over de rechte oudheid fommiger Не—

breeuwfe Penningem ‘ 9 t

Kircherus niisllag aangaande de Stadt Ninive. 166

Klank-{lippcn or PunÈten der Hebreen ‚ van wat Oudheid en

'Gefag. . ю:

К`1еедегсн te fcheuren over lalletiiigen ‚ wanneer by den )of

den geoorlofd. . 617

Kleederen der Gekruille , was het verval voor de uitvoerders

der Hals-gerithten. ‚ 76;

Kleeding der Ouden was onder de Hebreen , Grieken en Ro

meinen eenvoudig , maar groots. 764.

Kleedinge van jefus heeft waarfchijnelijk maar uit twee vcr`

leheide (lukken beflaan. 76 j, 764;

Knegten en Slaven ontbinden en bewaren de Schoenen van

haare Heeren terwijlfe Maaltijd houden. . 54;

Knie-fchijf door Brandmerlten te verlammcn , waar toe aan

de Chrillenen gepleegd. 840

- Koeken of geheel platre Brood-fehijven , hoedanig voorna
melijkoplhet joodfche Pafcha gebruikelijk.

Kommodus liet Commodus.

Koningen der Chaldcen die voor Nimrod geregeerd hebben.'

1' i 4l Koningen

587,539

Ttttt z`
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Koningen Il‘raels en joda, lioedanigen in wat rang in de Boe

ken der Koningen beiclii'even.. 2.4;

Koningen van _luda , hoedanig in orden gevolgd, en maar

aan drie een goeden Naam opgedragen. 149

Koningen van .»\ll`yrien,waa rom men naNimrod alleen maar

eenige van de laatllte in de H. Boeken vermeld vind. _ 2.6! '

Koningen , waar toe lich van ouds denaam-veranderingen

van gevangene aanniat:gden._ .. 1.93

Koningen der Perlen , ivelke die geweeft zijn. _ 3o;

Koningen der joden zijn na de wederkeeringuit Babel niet

uitjuda geweeft. ’ . _ 307

Koningen van Syrien in haar gautfcheRijks-bezitting en Da~
denlbefehreven. ‚ 31.0, 511,6rc.

Koningen van Syrien voeren dikmaal den naam Gon op hare

Penningen. 337, 340

Koningen van lfrael en Juda ‚ hoedanig geeníinds hinderlijk

aan de regecring van het Sanhedrln. 650

Koninglijke Bybel te Parijs uitgegeven. ur

Koninglijken Titel , wanneer by de joden gebaat. 557

Koninglijlee Schrijvers, wie die waren. 394.

Koninglijke Stoelen ‚ hoedanig eertijds met Goud vercierd.

.. 54°

Koninglijlx; Mantels , hoedanig eertijds van koleur.` 660

Koningrijlteu van juda en lfrael , hoedanig dooriplnling op—

gekomen. :.9

Koningrijle der Hemelcn , waarom foo genoemd. 464

Koningrijk van Kind , hoedanig verwagt dat door Iefus lier

ша fou worden. 554

Koningrijlc van jefus, hoedanig van hem felfs aanPilatus

voorgeileld. 6 52

K oiiingrijl: van jefas, lioedanigcn grondílag van lijn belchul‘

diging en lijden. 67:

Koningrijle van jefus ‚ hocdanig en waarom aanvaard op lijn

Hemelvaard. ‚ 791

Konilen en Wetenfchappen, hoedanig door de kennis der

Taalen aan yder konnen gemeen gemaakt worden. ‚2;

. Koorden ofTouwcn , hoedanig noodigin de К ruis-hegting.

. . 7 zj', 7: 8

Kopere Sikel der Hebreen , van hoedanigen oudheid en ach

ting. 8 j

Kopere Penningcn der Hebreen die recht oud zijn van Schik

hardus beweerd. 9 8

Kopere Arm-banden , hoedanigen drag: van het [legte Voll 

je.  2 86

Kopere Slang , wanneer en waarom van Hisltias verbroken.

7

Kol ere Slang , hoedanigen voorbeeld van chus хны-1100313;

aan het Kruis. 709

Kopyilren ‚ hoedanig in ’r affclirijven der Hebreeuwfe Boe

ken leer ligt in lominige Letteren hebben konnen millen.

I_:8

Koufl‘ebanden ‚hoe eertijds de drag: van Lakeyen, Sie. 28 6

Kouilebanden die vereierd waren, hoedanigen Eer-dragt by

de Romeinen. 1.87

I‘Ìrijgsknegt die Jefus Zijde doorflak is geen Ruiter te Paard

geweefl: , als de Schilders dilrwils verbeelden. 77;

Krijgslenegten ofSoldaten by Joden en Romeinen ‚ hoedanig

van ouds gcfclioeid. l „Ь

Krijgs-Overlle der Romeinen, moeflen ook in de Griekfe

Taal geoeri‘end zijn. 20

Krijgs-Overlle by die van Carthago over haar lafhertigheid

met het Kruis geiìraft. 718

Krillallige Hemel , hoedanig van Ezechiel boven den Wa

gen der Cherubini gefien. 4.4.7

Kronijk—boek der Mexikanen van verfcheide _geprefen' 4.;

Kronijk-boeleen der H. Schrift, van hoedanigen Inhoud en

Autheui‘en, 246, 2.48

Kroone der_joden ‚ hoe en wanneer drieweriF omgekeerd. 374

Kruicirixen , waarin gemecnlijk tegen de waarheid gemaakt

Worden. i 7 30

Kruik met een Homer Manna, hoedanig en waarom op de

Hebrecuwfe Sikelen verbeeld. 8l

Krukkcn ‚ waar van foo genoemd. 715

Kranl‘. ‚ waarom jequ geen meer na fijn Opllandinge gene
fen heeft. ‘ LJ436

Krniiklwden der Menfchcn , hoe cn waarin vanjel‘us gedra

gen. ’ 436

Kruis waar van het fijn benaming bekomen heeft. 7 i o

Kruis , waarom een Пхж'мЫт/ш genoemd. _ . 647 _ 7; l

Kruis is als een Godsdienllig-lzenreeken nooir in 't N. 'Tcl L1

ment erkend noch in lijn latfoen bcfelireven. 7 r ,_

Kruis van jefus , hoedanig van maaklel. ‚ 7 i 6, Sec.

Kruis , hoedanigin de oude Letter l/îiu van Enoehs Alpha b( с

lgevonden. 4

Kruis , hoedanig van fommigein de oude Hebreeuwf‘c Lcr

ter Tbaugel‘ogr. 7 r в'

Kruis en Kruis‘firafl‘e by wat Volken eertijds in gebruik.7 i 3

Kruis moeite van den Lijder felfs na het Galgeveld gedragen

worden. 7 :o

K ruis van jcfus , hoe op {'ekere Pcnningen gevonden. 7; 8

Kruis heeft uit drie deelen belìaan. 7 19

Kruis en Kruifliging was niet in hem (elven doodelijk. 7 g L

Kruis van )dus heeft maar de gemeene hoogte gehad. 7 g 8

Kruis en delTelfs Teekenen ‚ waarom niet Heilig kan zijn

noch foo genoemd worden. 74o, 74 r

K ruis or hcfonder een ware afbeelding op eenige Pcuningcu

der Chriflen-Keifers gevonden word. 74,;

Kruis ор [‘ekere Graf-freenet: verbeeld, van Oudaan op den

hekel gezet. 43

Kruis van Geilteranus de gedaante van een Deur‘Kaflijn _ge

geven , en op de Bloed-beflreke Pol‘ten der Ifraeliten in

Lgipren gepai'r. _ 745

K ruis is van Jel'us en van Simon van Cyrenen geheel en niet

fluks-wijfe gedragen. 750, 75l

K ruilien van Goud en Silver van Jan d‘El‘pagne doorgefl’rc

’ ken. 7x;

Kruilligeudiocdanigook genomen voor een diergelìjkc [traf

buiten of fonder Kruis-hour. 71;

Kruill‘en hebben waarfchijnelijle in het midden een шва; ‚

maar geen Voetbank gehad. 72.3

Kruillen Ronden waarfchijnelijk voor de aanhcgting in dc

Aarde geplant. 7;;

Kruiden , hoe ver boven de Aarde verheven. 72.6

Kruili‘en veelfinds tegen de waarheid van een ongelooflijke

hoogte vertoond. 75;

Kruiden tot (На! wierden uit allerhande foort van bourge

maakr. ’ 758

Kruill‘en in wat geval te mets wat hooger dan de gemeen:

fleur gemaakt. 738,759

Kruiiling van _lefus , waarom fonder tijd~gunningop Pilatus

Vonnis uitgevoerd. ’ 707

Kruilliging van Jefus , met hoedanigen welvoegfaamlieid,

een Vî‘rboogi’ig genoemd. . _ 709

Kruilfiging die eigentlijk Spitiing of Inpaling genoemd.

word. 7i;

Kruid-.gen der Romeinen en’t Hangen der Joden,vanwat on

derfclieid. 718

Kruilliging der Moordenaren , waarom van de Eunngeliflen

maar als in het voorby-gaan aangehaald. 759

Kruis-beelden en Kruis-teckenen van valsheid betigt. 7i;

Kruis-boef of Kruis—drager, hocdanig na de toegepaflcof

verdiende l‘rrar—wijle genoemd. 7i;

Kruis-draging, hoe het volgens verfcheide meeningenge

fchiede. 711,72:

Kruisdraging, waarom van Jefus in fijneigenchedingh -

daan. 706

Kruis-¿raging ‚ hoedanigl laflig en een deel der flrafl‘e. 751

Kruis-eering, hoedanig eerlr na het allchafien der Kruis

ltral’le ingevoerd. 7i

Kruis-eeriiig vind geen grondveilî in dc H. Schrift Sie. 74o

К ruis-galg , lioc van Geil‘teranus opgevat. 716, 717

Kruis‘hegrjnh. hoe eigentlijk Kruilligcn genoeind.7i;, 7 i4,

Kruis-licgring in orden beichreven. ‘ 711.

Kruis-hegting, hoedanig van de Schilders qualijle verbeeld.

. . . ’ 7,"5

Kruis-beging , hoedanig nthoorden en Nagelcn gefclne

dc. 715,77-8

K ruis-liegring die men de Omgekeerde noemde. 756

Kruis-hout kan heel moeijelijk uit lijn aal—oude benaming:

aangaande lijn form en maakl‘el opgemaakt worden. 7n.,

`  714i 716~

Kruis-hout ‚ hoedanig tor een Vleefìh-bank gemaakt. 737

Kruis- houten , hoe lang haar fraandc [tuk mag 923111770:—

den. ' 759

Kruis-hout heeft niet tot de daad van de vcrfoeninge teweeg
gebracht.- l 740

Kruis
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Kruis en K [ЦВ-1112111}: is by de joden nietin gebruik geweeů.

717

Kruis-(traf gefchiede gemeenlijk niet fonder voor-afgaande

Geefleling en henen-‘leitlinge met het Kruis-hout.

Kruis-{h'afby wat Volken eertijds gemeen. 710

Kruis-Ítraŕ'is mec-ft aan fchelmfe Slaven,Moordenaars en Ор

roermaakers geoelïend. 71’0

Kruis-firaf, door hoedanige misdaden ligtelijk van de Slaven

kon verdiend worden. ‚ 718, 719

Kruis-(traf, hoe ook aan de Vry-geboorne geoefl‘end. 7 1 9

Kruis’flrall‘e had eeniL e voorbereidinge noodig. 71,0

Kruis-ittafiedioe en wanneer ook aan de Vrouwen gepleegd.

' 710

Kruis-{trafi‘e wierd mceß Moeder-naakt geleden. 71.1., 72.4

KruisÁi’raf, hocdanig door wreedheid op verfizheide wijl‘e

geoefl‘end. .. 736,757

Kruis flraf, waarom Igemeenhjkop een Heuvel ofverheven

Land—grond gel‘chicde. 75;

Kruis-(traf, hoedanigen waarom van de Keifer Conítantijn

de Grootai‘gel’chaft. 759

Куп]! bem , клир hem, op wat grondlìeun van de joden over

jefus uitgeroepen. 658, 665

 Kruis-teelten, hoe en wanneer op Toorens en Kerken ge

raakt. 740

Krnis-teekenen , lioedanig op verfcheide wijfe van ouds ge—

felireven. . 742.

Kruis van jel’us ‚ waarom met een Opl'chrift van de drie al

gemeene Moeder-malen moelìe pronken. a4

Kruis-titel fier Opfchrift Sac.

Kruis-vorm ‚ hocdanier in veel dingen gelien. 7 r 5, 716, 7r7

Kruis-wijle der japonel‘en. _ 729

Kullen,waarom de Kinderen fulks plagten te doen onder bet

aangrijpen van des Vaders Ooren. 2.8 I ,

Kufl‘en , hoedanigen gewoone maniere van groeten. 5u.

Kus , waarom van judas tot een Teeken aan de Dienßkneg

ten gegeven. 597

Kufl‘en (zitte-kuilen) van Ifocrates , door ymand aardig be

fchimpt. 54o

`L.

And Canaan , hoedapig op fekcte Hebreeuwfe Geld

munt afgebeeld. 91.

мирит, 's Lands-cere, hoe ver en waarin van jei‘us

nagevolgd. 560

Lang‘èhair een teeken van droefheid by de Romeinen. 707

Lann-hair, of het eigentlijk van den Apoflel Paulus beftraft

Word. -. 556,557

Langlevendheid' der Gekruifie , uitjeí‘us haali’ig fierven Ьс

- weí‘en— 731.

Laodice de Dochter van Ptolomeus , trouwd met Antiochus

Theos , en word verftoten. l 321

Lalìeringen tegen jefus aan het Kruis nader overdagt. 766

Latijnen hebben (lC’LCttCre‘n van de Grieken overgenomen.; 5

Latijnl‘che overzettingI die men de Gemeen: noemd, hoedanig

onfeker van wie en te wat tijd gemaakt. 1 2.7, 141.

Latijnlehe Taal van de Romeinen doorgaans in hare Plei

. doyen gebruikt. 20

Latijnfche Taal ‚ hoedanig van fommige uit het Cpl‘chrifr

van het Kruis voor de Kerk-rale gehouden. 760

Laurentius op een Roofter gebraden. 8 5 5

Lazarus na [ijn Opltandinge te dooden , hoedanigen dubbele

Manflag. 48 8
Lazarus , Yhoc hy in Abrahams fchoot moet verüaanwor

den te Zim». 56x

Lazarus opgel‘taan , waarom belalÌ te ontfwagtelen van de

Windl‘elen ofGraf—doeken. 7‘79, 780,78 r

Lederbereiders ofdie heel gemeen en midden onderde joden

gewoond hebben. 546

Leeraren, hoe noodig in de Taalen moeten geoeiïend zijn. 1. 4

Leeraars der Wet , wat die eertijds by de joden waren. и. z,

392

Leeren of Prediken gelEhiede by de joden шеей al-zittende.

98

Leere van Chriftus en de Apoi’relen, hoe aan Mofes eri de

Propheten moeiten beproefd worden. 405

Leere des Euangelxumsnvaat in die de Schilderien en Beelden

overtreft. S16

деп/щами тух/та, wanneer die benaming by de joodl‘che

Mei‘iìers aangenomen iS. 393

. 1. Dini..

659.

Leerlingen der Schriftgeleerde ‚in drie Praten onderl'cheidenj

en haar gedragin deSynagogen’. 393’ 397: 398

Leerlingen der Wijlen ‚ hoedanige aankomelingen tot het

Rechter-unipr. 651

Leer-regelen der jocdfche Mccfters, waar in van jefus waar

депеши-111 48 1,

Lees—rollen , hoedanig die eertijds befchreven waren. 59

Leeuwen aangefichte der Cherubinen beíiond alleen in dc

Leeuwe Manen diefe op de borfl: en fchouderen haddê. 454

Leeuwen~huid , waartoe van Seleukus Nicat‘or en andere Sy—

rilizhe Koningen , op haar Penningen gevoerd. 553, 5 5'5

Leeuwen veelhnds in de Schouwfpelen tegen de Chriûenen

gebruikt. 80 2.

Leger lfraels in Íijn vier Hoofd-quartieren bel‘chreven‘. 460

Leonides de Vader van Origenes , .llerft Martelaar onder de

Keifer Severus. ‚ 831.

Leiing der Hebreeuwfe Bybel , hoe die fonder bygefette

Punéten is konnen fuiver bewaard worden. 1 07, 108,109

Lefing der H. Schrift ‚ moet voornamelijk uit de famenhang

recht eoordeeld worden. x09

Leiing er H. Text iteund niet op het gefag der joodfche О

verleveringe. I l o

Lefing der H. Schrift ‚ hoe men de bel‘te ofware, van andere

kan onderfcheiden. 137, 138

Lefing der Wet , hoe in 54Wekcn afgedaan wierd. 11.4, 2. j o

Lefing der Wet gefchiede van‘ ouds uit Boek-rollen fonder

Punâen gefchreven. 102.

Lefing der Wet , hoedanig in de Synagogen al’fiaande ge

i‘chiede. 397

Letteren vande joden onder de tien vermaarde dingen geteld,

welk op den avond des Sabbaths gefchapen zijn. 13

Letteren , van wie eerfl: gevonden. 28, 30, 51

Letteren der Egiptenaren oorfpronkelijk van de vormen der

Dieren afgeleid. l 5i, 5o

Letteren zijn van Mofes ten nutte van Il‘rael niet veranderd.

z.

Letteren offe ook voor deZondvl oed in gebruik waren.; 1,35;

Letteren zijn aan Adam betamelijk geweeft. 5

Letteren , van wat form en gedaante de aldereerfle zijn ge

weeÍt. 34
Letter-will‘eling en omkeering der Lees-orden. 5 5

Letteren der Chinefen , van wien eerft gevonden. 35

Letteren ‚‚ hoedaníg in twee footten konnen onderfcheiden

worden. ‚ 5g

Letteren of die algemeen voor de gantíìhe Weereld [ouden

‘ konnen bedacht worden. . 4,'

Letteren der Mexicanen , van wie oorl‘pronkelijk. 4;

Letteren op de oude Hebreeuwle Sikelen zijn шеей Samari

taanfche. . 46

Letteren der eerfie Oudheid met malkanderen vergeleken.8 É

Letteren der Hebreen hebben noch haar ecrite en aal-oude

namen. ‘ 1 04

Letteren die hangen ofdie omgekeerd in de H. Text gevon‘

den worden ,wat die by de joden te kennen geven. 1 89

Letteren van het Hebreeuws A, B,‚C. hoe dikmaal yder in ’t

gantfche О. Teíìament Gevonden worden. 1 9o'

Letter-vinding. waar in alle nutte dingen te boven gaat. :.7

Leven des Menfchen , waarom een Wände! genoemd. 5 5;

’ Leviten,waarom nauwkeurig op haar Geflagt-regií‘ters moe.

ßen zijn. :.47

Leviticus ofderde Boek Mofis , waar van foo genoemd. 1 z

Lxßrrtnrrcr , hoedanigen lbort van afvallige Chriltenen

onder de Keifer Decius. 3; S

Lied Mons , hoedanigen blijk van de geduurfaamheid der

Prophetifclie Schritten. ’ 405

Liefde door hoedanigen Zin—teelten by de Egiptenaars aange- ’

wefen.

Liesveldfche Bybel , hoe eertijds van achting en gebruik. 1 1 8

Lig—beddekens , hoedanig die tot het aanleggen ter Maaltijd

dienden. 537, 538

Liggen in ymands fchoot aan de Maaltijd , ’hoedanigen Eer

enLiefdebewijs. 561,575

Ligtfoot van I. Vollius doorgefl‘reken. 167, 1 68

Ligribot aangaande detjoden lafheidin het doen van Hals

geregt ten tijde van jelus , verbeterd. 790

Lijden en Kruis , waarom een Drinkbeker genoemd. 641‘

Lijden van Chriihis , waarom van de Euangeliüe—n met geen

beklaaglijke Stijl befchreven. 7 So

V v v v v Lijden
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Lijden Cliriůi , hoe als een voorwerp van blijdfchap aan te

merken. . 75;
Lijden от eige fchulden ofvcrdicnl'tc ‚ waarom geen KRuis

kan genoemd worden. „ 7 l l

Lijdfaamlieid der ware Martelaren van Eufebius kort ont

worpen. ' __ 8 1_ 6
Lijßftrallen der joden die niet doodelijk waren ‚ hoedanig

' 6 s 7Ьу haar geoeñend. _

Lijf-ûrafle der joden gefchiede buiten де Stads-poorten 708

1111—111а11е11ег НАМ-секу. _ _

Lijk-[lucien die door brandinge gefchiede ‚ hoe in de Heilige

Schrift opte nemen. 784

Lindeboomen ‚ hoedaiiig haar binne«bafl; plagt voor Schrijf

papier te dienen. _ 56

Linne Schrijf-boeken ,wanneer in gebruik ‚ en waar in noch

overgebleven. 57

Lijnwaad , hocdani fijn van ]ofeph gekogt , om Iefus dood

. Lichaaminte win en. 778,781.

Lipíius gevoelen aangaande het hout der gewoone Kruill'en.

75 3› 74+

LI SKAT HAC Azi'ris, oflt'izmer rvan de Geplaveide Steenen, hoe

daiiigcii Vergader-plaatl'e van den Grooten Raad derje

den. ’ 6 о 3
1.1111011101е Vloeren , waalrin van de Mufivifche Werken te

onderfcheiden. .. 675; 676, 68o

Loode Platen daar men op plagte te fchrijveri. 6 g

Los-[ating van een Gevangenen op het Palcha , na wat де

woontc fulks by dejoden plagt te gefchieden. .. 6 5g

Lot-werping over jefus Mantel , hoedanlg mogelijk over de

keur dcr los 'etornde lappen z«gefehied is. 76;
Lucifer , hoe t‘hy om fijn Val te wreken , de Menfchin het

Paradijs verleid heeft. aoz.

331Lucullus neemd Tygranes het Rijk van Syrien af.

М

Aaltijd van Ahafueros, van hoedanigen pragt itiGc

fioelte. 4|

Maaltijd van Belfazar, wanneer en waar toe gehou en.

’ 304

Maaltijd, hoe op de Lig-beddekens gehouden wierd. 54;, §45

Maan-jaar en Sonne-jaar, wanneer in getal van dagen over

een komd. ' 417

Machabeen , waar van foo genoemd. 2. 1. 7

ЗМасЬотсс befchuldigd joden cu Chriftencn over де verval

fcliing der H. Schrift. x41.

Мая: op het hoofd der Vrouwen , van hocdanigen beteeke

‚ nis. 5 7

Мая: van Pilatus tegens jefus,hoe door de Goddelijke Voor

ńenigheid te verklaaren. 665

Mahnmedanen hebbenevenalsdejodcn deBybel , deLette-'

ren van haren Alcoran geteld. 190

Malachias , wanneer hy gepropheteerd heeft. 141,31;

Manna,hoedanigen voorbeeld en Geeltelijke beduiding. 1.34

Marialles de Koning HiskiasSoon , onder Beii.Merodacl1 na

Babel gevoerd. 2.95

Manalfes verkrijgt door Sanaballat een Tempel op Gerazim

te bouwen. i 317

Mannen droegen de Arm-ringen aan де rechter arm. 2 8;

Manes een Kettci' komd aan een quaad einde. g 57

Manylius komd aan het All'yrifche Rijk , en Moles word gc

booren. - 268

Mantel ofOpperklecd , wierd by den joden aan de Maaltij

den niet altijd afgeleid. 542, 55;

Mantel van Iefus, hoe mogelijk in vier lappen gefcheurdqág

MALANAri-IA 5 hoedanigcn lltafvan uitbanninge door Ver

vloeking.

Marcus Antonius Bceldnis, hoedanig van Herodes Agrippa

0p een Penning met cen Hebreeuws Opfchrift aan де Ко

ning Salomon opgedragen. . 9 g, 96, 9 7

Maria де Suiker van Lazarus ‚ hoc van fekere Sondarelle tc

onderfcheiden. 529

Mêîria, waarom ча11]с1`115 aan lijn В1Ге1ре1]о11а1111е5 bevoo

en. . \ 6 8Maria heeft geenWater en Bloed uitjefus Zijde vloeijenille ,

in haare hand-palmen oiitiangen. 775

Martelaten die vermaard zijn. 8 l 7, 8 l5, 8 15

Marte-laren tot nagt-ligten aan brand gefteken. 8 7.8

Магсе121еп zijn ontelbaar onder de кыш Dccius geweell.

64:. .

Martelaar-penningen onder Diocletiaan en Maximianus ge'

Ладен. _ ‚ . . 8 а 9

Martel-lìrañendiocdanig vctfcheiden onder de Keifer Veriis

geoefleiid. 8 1.6

Maiora der _joden ‚ waar toe en wanneer gemaakmo j, 105,

~ 1 10, ib

Maf'ora die men de groote en klecne Mafora nocrnd , vari

hoedanigen onderfcheid en nur. 1 » 190, 1 9 ,_

Mafora heeft ch. Text niet geheel fuiver konnen bewaren.

x z.

Maforeteii hebben waarfehijnelijk de rechte Pumîten ‘inf

Klank-ltippen by де Н. Text gelteld. l O9

Maforeten hebben de klanken der woorden wel met chke

lien kennelijk gemaakt , maar ив niet gevonden. 1 @9

Malbreren , wie van detfelver necrftigheid wel gefchrcvcn

hebben. . ^ - 1185

Maioreten , waar ontrent die шеей: aangaande de Bybt-l-be

waringc zijn befich geweclt. l 87

Maforeten ‚ wat die ontrent de Punéìcn gedaan hebben. 190,

. 1 zMaforeten zijn waarfchijnelijlt де Authcuren van de Kangt

teckeningen Кип en Квтхв. 9

Malbretilclie woord- en lctter.tell1ng , ofdie де Bybcl von;

Schrijf- fouten heeft konnen bewaren. 1 8 7, 18 3_ 1 9 ,_

Malbretilche Bybels , hocdanig met Kanten Text-woorden

toegelteld,&c. 193, 196

Matthatias en lijn Sonen wederítaan де wreed: bcveelen van

Antiochus Epiplianes. 2.16, 227

Mattheus de Enangelilt maakt )efus Gellaclit-regiller groot

~ deels uit de H. Hiůorie-Bockeii op. 2.1.0, 2.47

Mattheus Euangeliuin , wanneer gefchrevcn , en hy Marte

laar geltorvcnis. 51,3, 806

Matthias де Hooge-prieûcr onder de Belegering ищешь

lem door Simon omgebracht. ' g I ¿_

Mauritius wil het Roomfche Rijk wel befchermcn `‚ maar

 geenfinds aan де Duivelen ofleren. s 3 g

Maxentius werpt fich tegens Galenus en Maximianus op.840

Maxentius woeld te Roomen dapper tegen de Chtilltenen ‚

terwijl Conflzantijn in Engeland vertoeld. 841

Maxcntius voor Vyand des Rijksverklaard , word van Con

Pcantijn geflagen ‚ en verfuipt 1n den Tyber. g 45

Мах1т111115 Rooms Keiler gewordcnpvcrtreft alle lijn voor

Zaten in wreedheid._ _ _ 814, 84.3

Maximianus doet де uitdclging der Chriftenen inde Schouw

fpelen uitroe en , en llaa: Mauricius. 3 5 g

Mede-genoot d)er Rabbijnen ‚ hoedanige Leerlingen foo ge

noemd wierden. 396

¿Mee/lm van den Texten der Overleveríng , wat д1с by dc joden

Wären. 395,39;

Мее11ег fiet R abbi Ste.

Melchifedek ееп Priellzer onder de Canaaniten , wat het bc

wi 11.

Меп11с11ет деп Koning der Hebreen,over fijn Tytannie doei:

Pul Belochus gellralt. _ 19;

Menelaus ligtàjal'on van ’t joodf'e Hooge-prielìerdom af. 34o

Menfch waar oor van de Beeltcn onderfchciden. 1

МспГс11 fal millehien in het Eeuwig Leven een nieuwe en feet

zinrijke Taale gegeven worden.

Menfch in den Mellias wederom op te regten , de eerlle wor

tel der joodfche Cabbala, 10|

Menfch heeft felfs de eerfte fchets van het Straf-kruis aange

wefen. _ ’ 7 i 7

Menfche Gods ‚ hoedanig van Ezechiel op den Throon gc.

lien. ‚ ¿s I

Mensheid van Chrillus ‚ hoe en waar in klaar gebleken. 459

МепГсЬсп gedaante, waarom vande Cherubinen aangeno»

men. ‹ ` 41.7

Menlchen , hoedanig by de Oude dikmaal qualijk voor Go

den вспотел; _ 2.66

Mcnfcli-beelden, ofdie den `joden van ouds geoorlofd waren

op hun Geld ofPenningen te maalten. 9 6, 97

Merkurius ‚ hoedanigl van fommigc voor Teutb genomen die

by de Egiptenaren voor een God Jgehouden is. 1.9

MerkuriusTrifmegil'tus, tc wat tijd hy gebloeid heeft. 1.68

Merodach Baladan de lesde Koning van Allyriendie dc H.

l Hiltorie vermeld,konid aan het Rijk. 19j, 295

Merodach houd groote geineenfchap met Hiskias dc Ko».

ning van Juda. 19;

Mesa 1—1
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Мази-1 ‚ van hoedanigcnbeteekenis dien naam is. 298

Medias word ook van de joden verwagt om de rechte leling

der H.-"I_`ext aanhaar releeren. 149, 16;

Mullins fdl na der Joden meeninge ‚ haar vervalle Gellaclit

regifters wederom hcrltellen. 147

Mellias iii lijn konilte van de joden uitgelteld door vervul

l`chin`i~` dei'Tijd-rekening. i 9

Mellias in het Paradijs beloofd , hoedanigen grondllag der

joodfehe Cabbala. ` 199

Mellias inoeltc ook voornamelijk uit de Gellacht-regilters

derjoden openbaar worden. 2.47, 2.49

Mellias l`al n.1 der joden meeninge alle dc Feed-dagen all

lchaflen behalven dc Smul-avond op het Бес“: Purim en den

Grooten Vei'loeii-dag. - 1.51

Meilias , wanneer' die komen moefr. goo, 49 9

Medias , hoe van de Propheet Haggai beloofd tot den twee

den Tempel te komen. 108

Meilias te betoogcn is hetgantfche oogmerk van het Nien-

we Tellament. 469,470, все.

Mellias , hoedanig van de Euangelillen uit де Н. Schrift be

toond. , 47:.

Mellias is even foo geopenbaard als hy verwagt wierd. 477,

. 479. 480

Mellîas moelt Gods Soon zijn. :.15

.Mellias wierd een tijde van Chrillus niet'als Godt verwagt. ~

6 1 6

Mellias moelle het verval onder de Schriftgcleerde verbete

ren. 48 i.

~Mell"ias,hoedanig voorfeid tot een aanltoot te lullen zijn.49 I

Melfias, hoedanigen macht hy hadde om де Ceremonieele

Wetten afte {chad-en. 49;

Merale Slang iii de Woelìijne , van hoedanigeri voorbeeld en

beduidenille. aj;

Mexicanen van wie l`y haalt Schrijf- letteren hebben. . 4;

Micha , wanneer hy gepropheteerd , en hoedanige Geůchten

hygehad heeft. j' _ 141, 4i.r

Minuciiis Felix fchrijft tot voordeel van де СЬгЩепен. 8 j 4.

JW] Dar/I , waarom van Jelus fonder eilch van drinken uitge

roepen. 1 77 2.

Сад: ‚ mijn Сад: ‚ ‘waarom hebtgy my verlaten г nader over

wogen. 77 r

Myrthe en Wierook , waarom in Arabien alleen van de Sla

vcn en ter dood-verwelene,plagt opgelameld te wordë.647

Mirakelen , wanneer in het О. Tell: ‘ment opgehouden. 376

Mirakelen ‚ hoedanigen blijk voor jefus Melhallehap. 484

Mirakelen van jefas , hoedanig boos-aardig van de Schrilr

geleerde misduid. 439

Mirakelen zijn van niemand als van de Sone Gods in den

Tempel gedaan. 505

Misdadiger wierd by de joden tulfchen tweejonge Raads

rnannen na de lìrabplaats uitgeleid. 646

Misdadiger mocht na het vellen van ñjn Dood-vonnis noch

ap elleeren , en hadde tien dagen tijd-gunnin . 646, 70;

Mis .idigers , waarom by де joden meelì op е dtichooge

_Peeltcn z«gjelrrafn _ ‘lo’ 625

Mlïdddigers, waarom eertijds шеей ontkleed en geheel

naakt in de dood ашпсп. 711,724
.Misdadigers , waarbmoop het Straf-veld met Wijn en Wie

rook gedtenkt. 646, 647

Moabl wat'er onder dien naam aangaande de joden by de

Propheten door verltaan word. 4I f

Moeders“, waaromle hun Dochters van Oor-cierlelen plag

teii te verlorgen. ' "85

Moeder van Zebedeus Kinderen , hoedanigen Eer-genietinjgI

Гу .van )ellis logre te verkrijgen. ` 54°

Momien liet Mumien.

Moiiarchien en Heidenlche Koningrijken ,- waar toe in de Н.

Schriften aangehaald. `
. . . ’- $7

Monarchie der Allyriers , hoedanig ook de Babylonilche ge

noemd, , 261

Monarchie van Babel ‚ waarom in де Н. Hilìorien als van

nieuws onder Nebukadnezar begonnen.' 1.96

Monarchie der Babyloniers eindigd met Bellazars dood. 304

Monarchie der Meden en Perlen, als de tweede ‚ hoe van Da

niel uit het Beeldgeligtc van Ncbtikadnezar voorlj)eld.z9 6
_ \ ‚ .

Monarchie der Perlen, hoe opgekome en ge-eindig .305, 3 i6

Monarchie der Grieken en Romeinen, hoe en waarom aan

d: U19-gtvanjiiphetsnakomelingen gekomen. zó i’.

Monarchie der Grieken , hoedanig als де Derde en' groote'

Heerlehappie ‚ van Daniel voorlegd. :.96 `

Monarchie der Romeinen, die de Vierde en laatlle lou zijn ‚

van Daniel voorfpeld ,en wanneer ордену. 196, 51:

Мопд der Wet , hoedanig in 't Ol Tellament gefloten. 480

MoNiLrA cl Bruids- baggen ‚ wat die by ‘de Oude waren. 2.79

Montanus een Ketzer , ontrult de Kerke onder de Keiler

«Coinmodus. 831

Moordenaars en Schelmen wierden {elden eenige tijd na hun

Vonnis gegeven. ~ 706

Moordenaars zijn eertijds veel do'or het Kruis geltraft. ‘719

Moordenaar nietjelus aan ’t Kruis , heeft niet londe: Exem

pel op jefus Iegel'chimpt. 731.

Moordenaar , hoe onder de Wet fonder on reinigl'ieid kon

aangeraakt worden , doch niet den vermoorden. _ 749

Moordenaar aan het Kruis , door hoedanigen uiterlijk mid

del hy kan bekeerd zijn. 767

Moordenaars ‚ olle jefus beide belpot hebben , of dat fulks

maar van den еепсп gelchied is. 767

Moord-priemen en Sty/etten . waar van mogelijk afkomßig.

‚ ‘ 9

Moraliteit der Wet , hoedanlg altijd- durende. ají

Mordechai de waarlchijnelijke Schrijver van’t Boek Elthets.

2. О

Mordechais Fedi-dag behoord niet eigentlijk tot hetj'odeh

dom l`choonle het lelve vieren. ` 2.51

Moles of hy niet de ecrite Schrijver ten aanlien van 't Iltaeli»

tifche Volk te houden zy. до, 51.

Moles heeft de Letteren noch de Taale Canaans veranderd.

31.

Moles heeft де oude Chaldeefche llamen iii’t Hebreeuws niet

over_ ezet. I 6

Moles chijnd geen bylondcrc Letteren tot het belehrijveia

van deWet gebruikt te hebben. 9o

Moles Beeldnisop de joodfche Penningen,hoedanig een leu

genachtig verñerfel. 90, 100

Moles heele na fommiget gevoelen de Punëtcn alleen mon;

deling overgeleverd. 101

Moles heeft nietsto't der Joden Mafora toegebragt. 19 t

Moles heeft over lijn eigen Boeken lgeen Kant-teekeniiigen

behoeven te maken , als fommige] oden fchijnen te droo

meii. 19 5

Moles ‚ hoe naar de Cabbaalfe Leere in Щи tijd voor de her

lteller van ‘t Menlchelijk gellacht aangenomen. zo;

Moles, hoedanig de Schrijver van hjn eigen Bocken.u.1, 14;

Moles , hoe wecklijks op den Sabbath gelelen. 230

Moles ‚ onder wat Koning van Egipten gebooten en gellor»

ven. 2.6 8

Moles , hoedanig ook een Bedienaar van hetN.Teltament.

4° S

Moles heeft leer otdentlijk neflens deSonde en Dood ook het

Pad des Levens voorgelteld. 408

Moles , waar in van de andere Propheten onderlcheiden. 4i 8

Moles Wonderen,hoedanig шеей tot ltrafle aangeleid. 497

Moles , waarom hy `geen Dooden heeft opgewekt. 497'

Moles en Elias , waarom tot getuige geroepen alsjefns ver

heerlijkt wierd op den BeigThabor. 5o;

Moles heeft de Kruis-lttañe jnooit over de Doodllagers be

volen als Baronins wil. . 718

Moles Wonderen , hoe en waar 111ча11]еГ115 overtroffen.” 6

Mumien of gebalfemde Lichamen , hoe na de wijle der E

oiptenaren gelwagteld , ingewonden en in houte gebeelde

allen geleid. , 78 g

Munten o`t`Geld ilaan,is lane aan de joden eigen geweell. g S i.

- Mulìvifche Plaveidl'els , lioçdanige Vloer.werken , en waa:

in van de bithoßroten onderlcheiden. 675, 677 ‚ 681, 68 z.

Museum , ol Geffen-kamer , Waar van foo genoemd. 677
Muur des allelieidlels, waar en wanneer tullchen de Vroome _

en Godloofe Linie gelteld. 1.60

Muuren van Babel д hoedanig van fomniige valfcli belehre

ven. 164
~ _ N. l

Aam der Ioodfche Leerlingen ‚ waarom een tijd-lang

N verfwegen.- 39 5

Naam der Chrillenen ‚ hoedanig van Diocletiaan ge

roemd , verdelgd te zijn. 8 j 8

Naam Gods na de verwoelting des Tempels den ]oden verbo'

 den recht uit te fpreleen. l 19j

V v v v v z Naam
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Naam van ]el'us Chriflzus ‚ hoe op fommige Penningen en Nieuwe Tel‘rament betoond dat de voorfeggingen dcr Pro;

f” ‘[ l Hals-han ’lelcn met Letteren uit cdrukt.74i, pheten voldaan zijn. . _ 1 r ёA noch с к Ь g 742. Nieuwe Tel‘tament , hoedanigen berooging vanjefus Nici

Naam-vcrandcrin over Daniel of fulks uit een haar van fiallchap. _ _ 469

den naam Gods Ëel'chicd zy. ’ ‘ 2. 9 8 Nieuwe Trlŕament in _7e/m Bloed , wat en hoedanig tc verflaag; .

_. 5 9 î
N;am-vcraiidering,_waar in van de Saligmaaker aan fijn Dif- . _ {Ъ l

cipelcii nagevol nl. 2.98 Nieuw Verbond , van hbedanigen be e .
2 I 5

NAAM ‚ wat diein iet voornemen der Babylonifche Tooren- Niglall‘ar en Laballar als twee Koningen van Babel tuffclicu

8 hvrlmerodach enBeliazaringevoegd. 505bouwers te [engen is. i _ ‚ .. _ _

Naam-woordeiiîzijn byfonder weinig by'de Cliinei‘en. ‘42 Nimrod. hoedanig waarlchijnelijke de eerfte Ítigtcr der hiv

Nagelen , hoe veel, wanneer en hoedanigin de Kruis-liegting An:irchie. . . » a. 5 8 ‚ 26 r

715,717,718 Ninìrod,waar van mill'chienfoo genoemd. 260ebefi d.

NaËr-ligëen , lioedanig onder Nero van de Chriftcn—Marte— Nimrod,hoedanig by eenige lìclus en Saturnusgenoeni d. 166

laren gemaakt. 80; Ninias de Soon vanSemiramis komd aan t Allyrile Kijk. 15 7

Na tmafal fier Avondmaal все. Ninii’e ‚ hoedanig ook van Nimrod gebouwd. a. 61, z. 6 7

Ё Ninive, van hoedanigen beteekenis die grondnaam is. 2 6 1_Na um‚wanneerhy gepropheteerd heeft. их I _ ‚ l _ ..

Namen aan Menlchcn en plaatl‘en ‚ geven groot bewijs voor Niuive en Babel,waar door by de Griekleßchrijver onder-cen

de Oudheid der Hebreeuwfe Taal. 65, op verward en qualijk geplaatft. ‚ « z 6 2.

Namen der xii Stammen Ilraels ‚ met hoedanige Letteren op ‚ Nmive in Щи flands-gelegentheid afgebeeld en beffchreven.

165,164,165lekere Steenen gefneden. 43 ‚ n _ t

Namen en Eigenfchappen Gods , hoedanig door de Letteren Ninus ofhy'niet delelve met Nimrodis. à 26!

van het Hebreeuws Alphabêrli in de Cabbaaliclie Leere Ninus qualijk van julhnus voor den eerfien Rigter van het

by de _loden aangeduid. - 206 АЩ'ШСЬС RllkgL‘ÎÌCld. _ ‚ 2.67

Nardns , liocdanigen Zalf-Olye. 551. No een vermaarde Stad: van Egipten , van Alexander her

Nazaatnusmaar van daan dien naam aan Jefus toegepaft is. bouwd en na fijn naam «Alexandria genoemd. :.94

l 476 Noaclis drie Sonen , hoedanige Landichappen {у hebben iii

NAZARtNus , hoedanig en waarom in het Gpl‘chrift des genomen. _ _ _ | r

Kruis geiteld, daar Jei‘us dog te Bethlehem gebooren was. И??? Arke, wat die voor geheimen aan de Cabbalifien vcr

761 c a t. zoo

Nebukadnezar brengd de All‘yril‘che Monarchie wederom Noach ‚ hoedanig na de Cabbaal‘l'chc Leer-ing eertijds gehou—

aan de Babyloniers ,en tot een hoofd. 291,193, 2.95 деп voor den herlteller der Saiiglieid.. ‚ ‚ _ ao;

Nebulcadnezar van fommige twee verfcheide gelield. 2.95 Noachs Prophetie over щит; uitbreidingqhoe in de Griek

Nebukadnezars Wonder-beeld van Daniel verklaard , en fe en Romeinfche Mon-.irchie bevelhgd. „5I

waarom Groar en het Gouden Hvofa' `genoemd. 2. 9 5 ‚296, ¿o 2. Noach lterft na gilling onder de regeering van de Aflyrilchc

Nebukadnezar voerd jojachin de Koning met де Н. Vaten Koning Ninias. . ‚ _ 168

des Tempels ‚ Vorfien en Edelen na Babel. 2.9 7 Noorde-wmd, wat die in liet ecrite Geliebte van Ezechiel be

Nebukadnezar laat de namen van Daniel en fijn Medgezellen duid. ‘ 4u

- veranderen. 2.97 Nootdfche Volken , hoe veel later dan de Oolterfchc aan de

Nebukadnezar , Ьое lang hy het Volk Gods in Ballingfchap Letter-_en gekomen. 3;

genen heeft. goo Notarillen , hoedamg onder de Hebreen. 2.2 | , z i. 1.

Nebukadnezars verdere overwinningen en nalefing in Judea Novatianen en Cataren , wanneer hun Ketterien in de Kerk

’ van 't geen onder Gedalia gelaten was. 301,302. opquamen. ` 834

Ncbukadnezar word trots en laat fich een Gouden Beeld op— Novatus dwalinge in een Synode te Roomen verworpen.8 3 5,

richten om te aanbidden , en word geilraft. 30 1. ‚ 335

Nederduitl‘che Overzetting des Bybels ‚ waarom voor de Numeri ofvierdc Boek Mofis , waar vandaan foo genoemd.

laatlte nieuwe ‚ geen [oo goed konden zijn. 118 — 1.31.

Neerlagen der Joden door de Romeinen geleden. 8 io Nun of Letter N. ontbreekt iii het Hebreeuws Alphabet van

Neerfhgheid der Maforeten , hoe en waar ontrent die is belig Pfalm cxrv. ‚39

geweclt. r 8 7 Nun, hoedanigen Merkteeken die Letter heeft in де Cabbaal

Neliemias Geflecht-rekening , hoc en waar door het van Ez- fche Leerc. 1.03

‘dras heeft l-ronnen verfehillen- ’ 147 О.

Neliemias Boekwan hoedanigen Inhoud en Tijd-verhaal.: go Badias , wanneer hy gepropiieteerd heeft. 240

Nehemias te wat tijd ontrent tot Landvoogd in l’erlien ge- , Ochus de Koning van Perlien , vermoord en voor de

ша ‚en hoe naderhand in het jodendom 31 i , 3 r4 Katten geworpen. ,r4

Nero gaat de Chrifienen in de Scliouwí‘ clen felfs te keet-.757 Oli-"cr-dicnft der Hebreen , hoedanig na het Godvrugtig Ье

Nero doed Roemen in den brand it en om de Chrillenen infel der eerlie Vaders ingelìeld. 131,

verliaat te masken. 80 r Oâerhanden hebben op het Verbond der Genade gelien. и;

Nero doed Paulus het hoofd afflaan. 8 о r Olyphanten in groote meenigte van Seleukus Nicator ge

Nero, hoe van fommigc voor het Всей gehouden. Apoc.i7:3. voerd. 3j,

' 8 or. Olyplunten met Wijn en Wierook tot`den Krijg :aangemoe

Ncrva trekt deBloedige Plakkaten van Domitianus in. 8 i 8 (изд. 7

Ыеия-сйегГсЬ ‚ hoe eriwaar die oehaiigcn wierden. 2. 80 Olijf-berg in fijn [trekking en verfcheide ftrcken befclireven.

Neus-ringen , hoe van ouds totbetemming der wilde Dieren  53‘

gebruikt. ‚ 2 8 6 Olijßboom , waarom van ouds'veelfinds tot de Wape-zuilen

Nicola'i'ten ‚ lioedanige Ketters. 806 onege-ltanders verkolen. . ` 274.

Nieuwe Маис ‚ lioed’anig by de Joden gerekend tot liet valt- Oly-kruik en Kooren-l‘choof, van lioedanigen zin-beduiding

{tellen van het‘ Paai‘ch— fecit. 57o op de Hebreeuwle penningen. 4,

Nieuwe Overzerting des Bybels ‚ door wien en hoedanig on- Olympias de Moeder van Alexander ‚ do'ed Aridaîus omko

dernomen en volvoerd. 12.7, 12.3, x;o,&e. men. 318

Nieuwe Taalen , hoe en waar door te mets op de baan geko- Omgekeerde en hangende Letteren in de H. Text , wat die by

men. . i9 de_loden beduiden. |89

Nieuwe Taale, hoe die mill`chien de Menfch in de Opfiandin- Onbelnedene en Vreemdeling , waarom verboden van het

ge lal medegedeeld worden. 74, Pal‘cha te eten. 567

Nieuwe Teltament ‚ van wie ondernomen op nieuws uit te Ondergang der Joodfche Republijk ‚ hoedanigen gevolg van

Igeven. 12.2. Jefus Lijden. ‘ 49|,506

Nieuwe Tel‘tament , waar door lichtelĳk verfcheide leringen Onderlbek der Propheteii‚waar in vaiijel‘us aanqewcl‘en.4or

is onderworpen geworden. i 47 ONDERsoritrk , hocdanigen foort van Schriftgelecrdc by de

NiCuWC Tcíhment ‚ waar van foo genoemd. zĳ, u; Joden. I ` А 59;

0u
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ÍOngelievelde Brooden en bittere Saníl`en , zijn een byfonder

iiagericlit op het Pafcha ícweeft. _ 534, 585

Ongefehreve Wet , wat die y defoden is. 198

Onigefuurde Brooden , Het Feefl: де: Ongefuurde Brooden.

Onias de derde Soon van Simon word Hooge-prielter' , en

r kòmd metjafonom den hals. 338,359

Onkelos en Jonathan , wanneerfc ontrent lgeleefd hebben.”

Onkuifle woorden , hoedanig na der viefe joden 'meaning in

де Bybel-Kantleiingen verbeterd. . . 196

Onnoofelen Doodilager vlugtende ‚ wierd niet als een Bal

ling aangemerkt. _ . 64;

ONoeeviiÀLus , waarom by de Egiptenaars het Teeken van

een Keukenklauwer. . _ 4o

Onreiniglieid , Iioedani ymand aan де uitbanninge buiten

— het Le ~ er Ifraels {ehu dig maakte. 643

Ontbindinge де: Schoen-riemen,h`oedanigen geringen dienlt

der Slaven en Volgjongens. ' _ 5451543

Ontdekking де: {chaamte , waarom in de Каш-11:11 van

jefus kan verlioed zijn. 721, 713

Omhobfding , hoedanigen flrafby de Joden. в; s

Onvervalfchte Nardus , wat die by Mattheus is. 53 1,

Coge aan de rechter zijde uit te iteken,waar toe aan de Chri

{Íenen gepleegd. t 34o

Op” voor Ooge ‚ Tand om Tand, hoedanig by de Joden ver

1аа:д. 64I

Oogen , hoedanig aan de Wiel-banden van den Wagen der

Cherubinen genen. l 44a., 44.1, 439

Оо:-с1е1-Ге1еп zijn meer na het fatfoen,dan na де plaats daar

{с gedragen wierden genoemd. , t 2.77

`Oor-cierfels of Oor`ringen , hoedanigen gewoone drag:

der Midianiten en Ifmaeliten. i 2.76, 1.78

- Оог-с1егГе1е11 ‚ hocdanig by de Hebrecn meel`t van Goud en

verfeheiden van де Overzeesers vertaald. 1.78, 2.79

Oor-cierfels vanouds in де Oorlellen felfs gedragen. 18 t

Oor-cicrfelen van de Vrienden aan de Nieuw-getrouwde ge
. geven. v _ 1 8 3

Oor- cierfels der Mannen , hoedanig en waarom van de Ro

meinen veracht en verboden.  2 8 5

`Oor-cierfels , hoe by de Hebteen voor Offerhanden en Hei

lige Giften gebruikt. . l . 2.84

Oor-cierfelen zijn ook tot de Beelìen ¿en tot de Afgoden en

» Sonne-beelden en Dooden overgegaan. :.84

Oor-gefmijden , wat het geweell zijn. :78, 1.79

Oor-lellen , waarom van de Kinderen valk-gehouden , wan

neer fy haar Vader kiilìen. ` 1.81

oorlogen tuilehen de Egiptifche en Syrifche Koningen ‚ hoe

door deVoeten van Yler met Leem gemengdwerbeeld.; zo

VOor-ringen ofGoude Baggeiiá hoedanige by de Midianiten

 en Ifmaeliten gedragen. ~ 2.70, 2.7 8

-Oorfpangen , hoedauig qualijle van Lutherus voor Oor- en

’ Voorhoofd-cierfels vertaald. 279, ¿35

Oolterfche Schrijf-wijle, hoedanig vanouds. 37

I Oollerfclie Taalen 'en fchijnen geene van al , haare Punëten

van ouds te hebben. 106

Oolterfehe Taalen , 'hoedanig dienůig tot nafpooring van

den zin der H.Schrift. ~ 11.4

Ooflerfche joden houden {ieh meell aan hetBybel-affchrift

van Ben-Nephtali. 117

Ooflerfche Volken waren van ouds gewoon op het Veldné

der te zitten ofte liggen om te eren. 556, 517

Oofìerfche en Weilerlche Joden , hoedanig verfchillig in de

leñng des Bybels. „ 197

Оо11ег1с11е еп Weiterfche Kerken hadden eertijds groote :ig

tingl voor де Lxx Overzettin . 1 2.4

Ooiìerfche en Wellerfche Kerke krijgen gefehil over де vi 

ringe van den rechten Paafch- daft. „ 8 1.4

Oor-vercierůers, wat hun dienir ontrent de Jong-vrouwen

was. ` 28 z.

Opelins Macrinus Keifer,word met fijn Soon vermoord.8;;

Openbaringe , hoedanig en op wat wijle aan de Propheten

gedaan. . _ 41 7

Openbaring van Johannesdioe en wanneer ůilfwijgend inden

Kanon der Hboeken des N_Tefkaments aangenomen. 116

Openbaringe )ohannis begrijpt den loop der dingen in де

Kerkc des N. Telkaments onder eenige Perioden ofTijd

poolen. 410,411,817

-Opgehangenem waarom in de Wet tot een Vloek geileld.

651. 718

1. IDarr. ,

oplegging der handen om tot het gefelfcliap der Rabbijii'eii

over re gaan. 596

oplegging der handen , waar toe fulks van de Richters en

Getuigen aan een flervcnden Misdadiger gefchiede. 64.

oplegging dcr handen ‚ hoedani ontrent de Inhnldiginó

der Leden van den Grooten Кий де: joden gefchiede. 651

Oprigtinge des afgebroken Tempels , hoe daar onder Jefuŕ:

Lichaam te verltaan is , dat hy felis Opregten (ou. 61;

Орше: te Ephcfen over het prediken tegen de Afgodinne

Diana- 799

Oproer-maakets en Belhamels tegen де Regeeringe , 110еда

nig by de Romeinen geßrafr. _ '61.8

Optoeriglieid , waarom gefeid wierd dat Jefus die van Galileo

begonnen had. . 6 jj

Opfchriften де: oudflç Hebreeuwfe Sikelen verroonen mcefl:

Samaritaanfehe Letteren.  6
‚ . 4.
Opfchriften en Grat-{leenen ‚ waarom van de joden en Chri

Renen verfierd. 78

Opfchriften van veel Hebreeuwfe Sikelen of Penningen ver

klaard. sjgůcc.

Opfchrift onder Semiramis Pronk-beeld verklaard. 16;

Opfclirirten , waar toe van ouds onder de Wapen-zuilen ge

zet. :.76

Opfchrift 'der Schatting-penning , waarom van Jefus na ge

vraagd. 375

Opfchrift boven het Kruis , hoedanigen bewijsvan jefus be

ieliuldiging. 671

Opfchrifren der Gekruilten., lioe en waar roe ingelleld. 7 3 r

Opfclirift der befehuldiging,hoedanig boven Jefus hoofd aan

het Kruis geliegt'. y 758, 7§‘9

Oplelirift van )eins Kruis , hoe en waarom verfcheidentlijk

van de Euangeliflcn verhaald. 7 59

ОрГс1п11: boven het Kruis ‚ waarom van Pilatus in drie Ta

len gefchreven. 760

Opfclirift ‚ изношен wanneer van de joden getragt te ver

anderen. 7 6 1.

Opfchrift boveiî~ jefas hoofd ‚ lioedanig en waarom door

befpotting verdacht gemaakt. 766

Opftandinge ful де Ме111`с11 waarfcliijnelijk ook met een

nieuwe Taal aankomen. _ 74.

vOpllmndinge van Jefus , hoedanig van deloden tot een Fon
dament van haare Bekeeringel gcfìeld. ' `

51 9

.Ор112пд1113е уа11]еГц5 op wat geloofbaarheid defelve freund.

Si 9’ 51 13 5 7- 3

Opßandinge van jefns , hoedanigen grondůeun van der A

poßelen getuigenis en Lijden. 5 2. 51 791.

Opílandinge van Icfns , hoedanig den Difeipelcn onder het

nieuw-drinken van де Vrngt des Wijniloks beloofd. 59';

Opfkandinge van jefus uit den Dooden ‚ hoe van hem voor

den joodfchen'Raad voorfegd. 617

Opftandinge der twee Getni en. . 8411.

Opwekkin der Dooden is a leen aan Gods magt eigen. 488

Orakelen де: Heidenen 5 waar in tegen de Proplietien te

kort gebleven. ` 400, 410

Orden der Kerk-verwiflelingen onder liet N. Teßament bc

knoptelijk afgelehetfl. 41,1

Origenes Affchrift des Bybels met bygevoegde Overzettin

en,hoedanig verlooren. 118, rgg, 18;. 839

Oi `en aangeiiehte der Cherubinenbeilondin de Kalfswoe-I

‚гсп. ‚ 47- 9: 433

Oude en Nieuwe Tcllament, waarom een VERBeND ge

noemd. 114, 21;

>Onde en Nieuwe Tentamen: ftaan (ее: betooglijk 101111211

kander. 7.15, 405, 47:

Onde en Nieuwe Tellament , hoedanige twee getuigen in de

Kerke opgeflaan. , . 841.

Oude Teflament heeft alleen de Hebreenwfe Taal fuiver bei

waaŕd. 7 1

Oude Teßament , hoe veel Hebrcenwfe Letteren daar in ge

vonden worden.. 190.

Oudheid van ’t Hebreeuws Alphabet. 3 5

Oudheid van Mattheus 13:12:11` elium. 51.;

OunraMAN , OVERMAN en unanime ‚ waarvan [ooge

noemd..I 607

Oudílen Ifraels ‚ lioedanigen opñcht fy hadden over de H.

Boeken. ' ` 219

Oud-vaders hebben de {тетке де: Apollelcrralleen op he:

gemeen gerugt aangeteekcnd. 806'

Х х x x х ' Over
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Overblijffeltjes uit de X Srammen , twijfelachtig in China

ontdekt. _ _ 191

overleveringen dcr Rabbijnen, van lioedanigen klein-agtiiigI

by fommigc. i . 697

Overprieůers , hoe en waarin wel van den Hoogenpriefter te

onderfclieidcn. 579, 605. 607

Overprielters zijn om het eten des Paafch-lams niet uit Pila

tus Rechthuis gebleven. ‘ 57i

Overprieíters , waaronife te gelijk inet den gevangen Ieíus

tot Annas gegaan zijn. _ 6oz.

Overpriellers en ouderlingen des Volks , hoedanig als twee

onderfcheide Vergaderingen in't N. Teltament genoemd.

6o;

Overpriellfers derjoden, ОШ: mondeling met Pilatus gefpro

ken hebben. 669, 67o

Overpi'ielìers en Mannen uit den Raad , in wat voegen {у

ook op Golgotha verieheiieii zijn. 7,59

Overpi'iefters der _loden , waarom fy denadering van )'elus

dood Lichaam ‚ lichtelijk konden gedoogen. l7 77

Overprieliers bekommerd over klus Opliandinge , willen

fijn Gral`verlel<erd hebben. 787

Overfpel, hoedanig met де доод door Steeniging geflraft.

‹ 630, 6; t

Overípeclderclle , waarom van jefusniet veroordeeld. 492.

Overzetters ‚ hoedaiiigc luiden by де [одет 25

Overzetters , waarom van Ptoloineus Pliiladelphus yderin

een byfondcre Celle fouden geplaatft zijn. 176

Overzetters ,waaroinfe lommige dingen na де hedensdaaglc

gewoonten vermalen. 536

Overzettinge der Chaldeen ,Syriers en Grieken ‚ geven door

haar verlehilligheid genoeg te kennen dat de Puneten niet

~aal-oud zijn. |05

Overzetting der Lxx , hoedanig te weeg gebragt. i ц.

Overzetting die men de Sainaritaanfche noemd. n.4

Overzettingen in verfeheiden Taaleii. ‚12.5, n.6, t 17, r 1.8

Overzettin en doen altijds yrs van де oorfpronklijkc deugd

faamheiâvcrlieien. ' ‚ ' ' 1.3

Overzettingen der H. Schriften, hoe en waarom hoog te

waardecren. ' ц, 16,113, n.4

Overzettiiig des Bybels in ‘t Neerduits op’t Synode binnen

Dordrecht bellotcn. ' , 150

Overzetringen des Bybels, hoedanigen achting men defelve

ieliuldigis. r;a,t55,i;9,148

Overzettingen des Bybels moeten na I. Voilius meening al

leen uit de Gtiekle der Lxx gel'chieden. i 6;

Overzettingen , waarom Гоо kleenen tijd [tand houden. i 7 5

Р.

Aard door Cabbaalfche Tooverie in plaats van een Over

Р {peligc jood verbrand. 199

Paard op de Syrifche Penningen, van wat beteekenis.; 3 6

Paal'cli-dag-viering tull'chen dc Oollterfche en Weiterfche

Kerken in gel'chil gebracht. i 8:4

РааГсЬ-еу ren te eten , waar van michhien onder de Clarifie

nen in gebruik gekomen. . 57;

Paafcli-ieeflt, hoedanif?I door een publijk Schrift bekend ge

maakt. 566

Paafch- fecitdet joden had groote toeloop rejerufalem. 6 ro

Paa(clilain, waarom in Egipten belall: te eten met Schoenen

aan de voeten , en naderhand achter-gelaten. 549

Paalch-lani , hoedanigen Geloofs-tceken van den Doorgang

des Heeren in Egipten. .f . 588

Panleh-rnaal , lioe`danig niet een Lofzang befloten. ' 5 io

Paal`clilanimeren mochten nergens als in den Tempel ge

flache worden. 568

РдмЪЬ-оРГегеп ‚ wien daar vaneten mochten. ” 571

Pafcha ‚ hoedanig van Iefus verklaard. 5o9

Pafcha der Joden, waarom by Moles van een langwijlige in

ftelliiige. 5to

Pafcha, hoedanigen affchaduwing van ycfus dood. 527

_Paleha , waarom des Herren Ра/(Ьа genoemd. 56 5, 566

PJÍClia ‚ waarom vanjefus tot een dag van lijn Lijden verko

ffn- svi. 585

Palcha der Íloden wierd onder het omgaan van vier Driiik-be
kel'S gehouden. l 59 t

Palin~boom op de Hebreeuwfe Panningen, van watbeduide

‚ nis. ‚ 8

Paplmllfiúï aan een Palm-boom Gekruiiì. 7i;i

Punk ‚ Waar van l'oo genoemd,en eertijds gemaakt. 54, 57

Papinianus де Rechtsgeleerde , door Karakalla om het leven

rebracht.  8 5 5

Parabeleii van Ícfus , hoedanige Prophetien. 4, 7

Paradijs waarom op den (raar der Gelukzaligheid gepaftq 67

Paraleipomena of Boeken der Kronijken , waarom foo ge

noemd. 2.46

Faller-tuig ‚ hoe uit de doening van den Ibis-vogel gevon

den. r

Patibulnm , hoedanigen [luk hours dat van де Kruis-boevdn ‚

111Ш<ег {traf-omleidinge gedragen wierd. 7u

Paulus heeft verfcheideGeligten gehad. 42x

Paulus bewaarde Schriften ,welke die zijn. 471

Paulus in lijn onkunde van den Hoogen-Prieftcr Annas , ver

dedigd. . 606

Paulus erkend het Hals geregt den joodfchen Raad toe, lang

najel'us Lijden. 61.6

Paulus Bekeeringe onti'ent wat tijd voorgevallen. 794

Paulus een Leeraar der Heidenen , lijn Leven en Reifen. 7 9 s,

796: &С.

Paus van Roomen , waarom hy op Щи verkiefing in eeiiKak

Пос! zit. 540

Pauli-n die voor deTaalkiinde geforgd hebben. 7

Peerlen en Gelleenten , hoedanig van ouds iu de form van

een Druive-tros gedragen. z 7
l 7Prerlen , hoedanig van ouds de voornaamfte Oor- cn Hals

cieraden , en hoe te mets verboden. 1.8i, 2.8 j, 23 7

Pekahia werd Koning in plaatfe Vanfijn Tyrannigen Vader

Meiiaehem. 29;

Pekah де Soon van Remalia Koning van Ifrael , van Tiglat

Pnl-Alliirmetden Krijg belloken. 19,

Pendanten of liedeiisdaagfe Oor-cierfelen der Vrouwen ,

hoedanig een oude [шест der Oor-cieraden. „7g

Pendanteii , van wat afkomlr defelve na de achter-zijde тес

Bloem-werk gebrandlchilderd worden. 131

‘Pendanten der getrouwde Vrouwen , hoedanigen Gedcnk

teeken haarer Onderdaiiigheid ontrent den Man. 2.8,

Penningen der Hebreen na haar verfcheide Opfchriften en

tijden verklaard. 76, 8 I, 84, 86

Penningen met де Beeldnis van Moles en van Salomon,vvaar

om by de meefte kenders voor valfch gehouden. 9°

Peniiingen met Hebreeuwfe Letteren belclireven zijn niet al

le voor ware Hebreeuwfe Pcnningen te agten. 95

Penningen der Hebreen , hoe onfekcr en dikmaal valich. roo

Renningen der Tyriers waar van veellinds met een Roei

fchip gellcnipeld. 3

Penningen met jeliis aan het Kruis` ‚ en een Grieks Opfchrift,

' lioedanig van de Keifei: Hendricus uit Coiiftantinopolen.

gefunden. ' ' _ 718

Penningen op welk eenige de afbeelding van het Kruis vcr

geefs gelogthebben. 74|

rPenningen die de droevige toel'iand van Judea vertoonen.814

‘Panningen van SrLEuitus Nicaron del. Koning van Syrien ,

met die van lijn navolgers in het Rijk. ц; tot 557

Penning van Heraklius en deflelfs Overwinning-opfchriŕten

verklaard. 743» 744.

APerdikkas word Aridxus tot een noodhulpin het Grieks Ge

bied tocgevoegd. i 8

Pergamenten en Vellen waren van ouds dcftoffe daar men

op fchreef. I 54» 57, 58

Perioden of Tijdbegrijpen , hoedanig in de. Ketke des N.

_ Teliaments genen worden. 410

Perfianen plegen van ouds haare Gefchicdenilfen op Zijde

flogen te lchrijveii- ' 57

Perlifche Koningen hebben federd Ezdras de )'oodfche faaken

 weinig aangetrokken. ;r4

Perûfche Koningen ichanien lich van haar Onderdanen han

den aangetalì te worden. 5

Periifche Monarchie, hee uit hetBeeld van Nebukadnezar

voorfpeld. :.96

`4Perfil`che Monarchie ‚ hoedanig onder Cyrus opgeregt, en

hetRijk der Meden en Perlen genoemd. 505

PerñlcheOverzetting des Bybels. u.;

Pertinax en Didiusjiilianus , onregt aan het Rijkgekomen ,

worden gedood. 832

_Petronius in een duiltere plaatl'e,aangaande де Schilder-kon

der Egiptenaren verligt. 57

Petrus, waar tos hy een gefigte van allerlei Dieren gehad
heeft. 4:.r

Petrus
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Petrus is nooit voor het Hoofd dei' Kerke ingewijd , noch te

Roomen geweeft. 5oz, 8o4

Petrus , hoe en wanneer in het buiten-ruim van Cajaphas

Huis , van jeliis gehen en aangeraiid. 619, 61.0

Petrus deftige aanlpraalt en beiluit in het Concilie tejerula

lem. 797

Petrus en Barnabas ontrent wat tijd als Martelaars geflot
А ven. ` 802

'Pharizeem hoedanige Schriftgeleetde enbeminders der O

verleveringen. au.

'Pharizeen , Íadducecn en Elfeeu , te wat tijd in de Joodlehe

Kerk opgekomen. 32.9

Pharizeen loosheid ontrent )efus over het betalen der Schat

ting: aan den Keifer. 367

Pharizeen en Rabbijnen , hoe en waaromfe de Voorgeftoel

ten in de Synagogen beminden. 397

Pharizeefche lalleringen vaiijefus tc fchande gemaakt. 489

Pharizeen , waarom lichter dan де Zadduzeen konden bc

keerd worden. ч 493

Pharos een Eiland ontrent Alcxandrien ‚ alwaar de Hebreeu

feBybelin ’tGricks fou vertaald zijn. 176

Philippus van Macedonieu begind inGtiekcnland te regee

' reti. 315.316

Phlegon Trallianus aangaande de Ècliplis ten tijde van )ellis
i Lijden , hoe van Selialigct en Cafanbonus qualijk opgevat.

770

Philips Marnix werd de nieuwe overzetting des Bybels aan

bevoolen. ‚ . 1 29

Philippus Keifet geworden , neemd het Chrillen-geloofaan.
i ‘ 814

‘Philippus van Щи Veld-Overfteu Decius Meilius genagen.

` 854›81$
ÍPhilippus Epiphanes krijgt deel aaiide Regeeting van Syrien.

_, ‚ 331эзз4

Philippus den Apoflel van de Ebioniten gedood. 806

Philometot maakt met Antiochus Vrede. _ 31.3

Pilatus` ofhy in het Hals-geding metjefus, Latijn gefproken

' heeft. _ .‚ . ю

-Pilatus befcheidentheid, waar in grooter dan die van lden

Joodl'chen Raad. 515

Pilatus Huisvrouw,waarom miffchien' niet bekeerd en is. 5 í 6

Pilatus,wien hy geweeft is. . 6u.

Pilatus heeft gecnfinds uit fchimp geleid, Neemdgyi'aem, т

` Клары/п. ' ” ` ‘ 62.3, 61.5

Pilatus ondervraagd el'us aangaande fijn Koningtijk. 65 ъ

Pilatus, waarom hy en verklaagden Jefus na Hetodesgefon

den heeft. 6 54.

Pilatus fchrandere vootflag aan dejoden omjefus los tela

ten. ' 65 5, 656

Pilatus, hoedanig door fijn Vrouwe vermaandjefus los te

‘laten , en lijn aanllag daartoe. 657, 658› 663

Pilatus heeft jefus niet felfs in perloon gegeelfeld. 659

Pilatus aanfprake tot de _joden , brengende _jefus befpottelijk
vna buiten uit. 663

Pilatus Magthebbing ontrent Jefus _, hoedanig en waar in

opmerkelijk van jel'us verklaard. 665

Pilatus van de joden gedreigd en befchuldigd. 665

ïPilatus om het behoud van de guiilte des Keifers , geeft jeiiis

in de dood over. 666, 668

>Pilatus in het uiterlltegevaarderjodenboos-aardigheid ge

- Held. _ _ . 666

`Pilatus wait fijn handen tot betuigingvanjefus onfchuld.667

'Pilatus Geplaveide Kamer eriiosrxoros en GABBATHA

' genoemd, hoedanig gevloetd. 674, 675

Pilatus heeft het Hals-geregt over jefus lich niet aangema-`

0 tigd, als een Misdadiger tegen de Joodlclie Wet. 683, 684.

_ 68
Pilatus , hoedanigen Lands-beforger , Rechter ofStadhous

~derhywas. . 684,68;

Pilatus uit wat .rechthy fefus doode Lichaam aan jofeph van

Arimathea Qverveveven heeft. 6 9 r

Pilatus heeft het redige ofltilftaande Hals-geregt derjodeu

Iniet ingepalmd, maar de joden felfs toegeitemd. 70 1, 7o;

Pilatus , hoedanigP qualijk van de Schilders inet een ruig be

vvall'en Kinnc gefehildetd. 707

«Pilatus heeft het Opfchrift tot )'elus Kruis niet felfs gefehre

ven. " .

_ . . i 7 5 9 7 6 3Pilatus is niet mede op Golgotha gegaan. i 7 59

Pilatus heeft jef'us dood Lichaam niet aanj'ofeph van Arima

tliea voor een fomme Geld vei'kogt.' 777

Pijnig-tuigen in де Mattel-{traffcn gebruikelijk , in 'een Af.

beelding aan het Kruis-hout opgehangen. r '830

Pijnigingen en MartelA Ítraffen , hoedanig tot voorbereidle

len van de dood aangedaan. . 3 16

Pimmel--dan verein-d met defendinge van den H. Geeft. 791

Pytiatides Íomd aan de All'ytifche Monarchie. . 19t

Pythagoras fchaft met fijn Exempel , alle windige Titels der

Leermeeftets af. 395

Plagen Ilraels ‚ hoe onder verfeheidc Ziimebeelden door dc

Propheten voorgelleld. 4"

Plakkaat van Antoninus Verus tegens de Chtiftenen.82.5,81

Plato , te wat tijd hy gebloeid heeft. 5'6

Р1ач1е1дГс1з der oude Cierlijke Vloeren en Muur-werken,

_hQCdlnig behandeld. 675,676

Plinius heeft de Stads-munten van Ninivc in plaats van Babel

opgegeven. ' ‚ 164.

Plinius Secundus , een Heiden , fpringd de Chrillcnen by met

Verantwoord-brieven aan de KeilerTrajanus. 319 .

Pompeius de Groote overwind Syrien, en maakt de joden

Cijnsbaar aan de Roomfehe Mogendheid. 331.531

Pompejus Daden in een Kopere Tafel afgefchreven. 551

Pompejns neemd jerufaleni in en betreed hetHeiligdom.; 57

Pontius Pilatus fchrijft aan den Keifer Tiberius aangaande

‚ Щи handelingin liet Halsgei'egt van Jefus. 789

Pontius Pilatus l'oekt Pilatus. _ ‚ д

Ponds mate , hoedanigen gewigte by de Hebreeti. ' 53;

Poorten van Ierufalem,wanneet des nagts open (londen. 5 96

Popilius Lenas maakt Antiochus Epiphanes verbaallt, en tot

Vrede getragen. 24

Porphyrius , waarom hy Gideon,]'erombaal genoemd heeft .

27 4

Porphyrius en Hierokles , hoedanige Vyanden van het Chri

iltendom. . 859

Porphyrius aangaande de Alleen-heetfching van Antiochns

Gryphns uit eenen Sy rifche Penning verbeterd. 349

'Pharizecn enZadduceen zaten veel itiden Grooten_Raad.7oz

yPrediken en verklaren der Wet gefchiede by de joden meefl:

_ _ al-zittende. I  . l' 398

_Prielter-ampt der joden, wanneer Гейш jaarenledig gellaan.

_ ' ' ‘ ' ' ‘ _ _ 315

Prießerdomdiòedanig de Gellacht-regilters noodighad.z.47

Prießerdomderjoden van Herodes overheerd. 36 3

Prielterlijke Letteren der Egipteuaren. _ 39

Prieflerlijke Lijf-rok , hoedanig van fatfocn- 27 l

PxocuRA'roR , hoedanigen Ampt by de Romeinen in de

Overheerdc Landfchappen. ' 684, 685

Propheet , wie daar voor moelle `gehouden worden. 33 5, 400

Propheten hebben in en na de wederkeei'ing uitBabelhaai:

Proplietien noch in fuiver Hebreeuws `gefchreven. 7

Propheten , hoedanig breed dien naam volgens I. Vofhus tc

nemen is. tu.

Propheten fchijnen de voornaamfle en naafte Schrijvers dei:

, H. Hiltorie-Boeken te zijn. , ‚ _ 14o, 2.46

Propheten in wat tijd cn onder wat Koningen fy geprophe

teerd hebben. ' y 14o, 1.4!

Propheten die in de Babylonif'e Gevangenfchap bloeiden.3ol:

Propheten ontbraken in de joodfchc Kerk они-ст де tijden

van Chrillus. _ 376, 377

Propheten zijn van ouds in dejoodfe Synagogen `gelelen. 385

Propheten en Pro heteering, van hoedanigen beteekenis en.

onderfcheid in de H. Schrift. 8 5, 386, 387

Propheten moeten na dcr Joden meening alieen Hebreen.

zijn. ' 388

Propheten , hoedanig ook Vaders genoemd. 39 z., 39;

Prophetenicn Prophetifche Schriften , welke die zijn. 39 8

Propheten , waarom en te wat tijd tot Ifrael gefonden. 409

Propheten leggen toe om de Mcnfeh een recht begrip van

Gods wegen te doen hebben. ‘ 414

Propheten hebben hate Voorfeggingen niet met bedwelmde

zinnen ofals Revelaats voortgebragt. 4i 6, 4i 7, 418

Propheten , waar iti van Moles onderleheiden. 4.18

Ргор11е1сегеп ‚ wat dat eigentlijk is. 4'00, 4er

Prophetie der [fl/oorden , der И?! en der Geftkitdenijj'ŕn,waar infe,

~ beltaat. l i ,_ 387

Prophetie voor Chrillus opgehouden, i6 met fijne kontiki-._

wederom gegeven.  _ ’ 77

Х x x x x 2. по.
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Pnnifehe Taal ,hoedanig uit het Hebreeuws afkomllig. 7.

Ритм ‚ hoedanigen Feell-dagby dc joden. LSI

Purper ‚ hoedanigen gemeen: naam van alle rood kolenr by

de Onde. 661

Purpere Mantel en Doorne Kroone , Íwaar toe Jefus aange

daan , en wederom afgenomen. ‚ 6 59, 660, 706

Q .

qktling van ymands gefonde Leden, hoedanig by де

loden geboer. 64x

R.

Aads-vcrgadcriiig derjoden , hoedanig dikmaal ver_

к huilt. 608

Rabbi en Rabban ‚ hocdanigen Eer-tijtel van `gemeen

gebruik ten tijde des Saligiiiaakeis. _ 39 S» 196

Rabbi, waarom Jefus die naam-aanneming den Difcipelen

verboden heeft. 391

Rabbi Hillel en Scham mai, hoedanige vermaarde Schril Ige

leerde onde'r de joden. 3 7 9

Rabbi Elias veragt de eer-fle , en prijlk de tweede Veneetfche

Druk des Bybels by Bomberge uitgegeven. 1 1 9

Rabbi Ben-Chajim word van Bomberge Uehuurd tot де o..

‘verftening der tweede Vencetfchc Druk des Hebreeuwfen

Bybels. 119

Rabbi Ben-Afcher , wanneer hy leefde ‚ en van hoedanigen

agting by de Wellerfchejoden. 111

Rabbijnen hebben hun belle dingen uit de Enangelillen , en

uit Arilleus,Philo,]ol`ePhus en де Heidenfche jaar-boeken

faamgeraapt. 165

Rabbijnen,hocdanige vinders van de Cabbaalfe wijsheid. zoo,

211

Rabbijnen , hoedani en ‚чей? en aaiilien fy`eer1ijds in de Sy

nagogen en Lecs- choolen ladden. 5 9

Rabbijnfche verklaringenover de Euangelien, van I. Vollius

in Ligtfoot uitgellampt. / 164. 167

Rabbijnfche Titel en Naamcn , hoe door verkorting uitge.

fproken. j 1 39 6

Rabbijnfche Overleveringen , van hoedanigen kleen-agringç

by fommige. _ ‚ 697

Rabfake de Veld-Overlle van Sennacherib lallcerd Godt , en

'word met lijn Leger geflagen. 294.

Raders aan de Wagen der Cherubinen, v_an wat beteekenis en

koleur in Ezechiels Geligte. 4.; 8, 459,440. 44S» все.

Ram met twee Hoornen , hoedanig een voorbeduiding van ‘t

Rijk der Meden en Perfen. 304

Rain aan Abraham verfchenen , ofdie een voorbeeld van Je

fus Kruilli ing kan gehouden worden. 710

Raziel , bereinigen Engel en trooltelijkelecrmeeßers van

Adam. 201, 202,207

КеЁен ен Spraak onderfcheid de Menfch alleen van de Bce

en. . 1

Reformatie , hoedanigen blijde uit ang uit Babel. ~ 41 1

Regenboge in’t Gefigte van E'zechiâ van Coccejus verklaard.

4

Prophetie van langer duur inde Kerk dan de Nlirakelen. 3 77

Ргор11ес1сп , waar door eertijds by hetjodenuom donker en

onverlìaanbaar geworden. 330

Prophetien , waarom Geßrkten genoemd. .. 3 3 5

Prophetien , waarom niet en konnen verlierd zijn. 399

Prophetien moet men niet oiiverßaanbaar aanmerken. 401,

40 7.

Prophetien, hoedanîg van een altijd-durend gebruik'door al

le tijden der Kerke. j 4px, 4o 2, 406

Prophetien waaren ten hoogllen noodig darle befchrcven

wierden. l 406

Prophetien , hoedanig en 'waar ontrent in de Kerl: des Nieu

wen Tellaments vervuldgefien. __ 407

Prophetien als' een Kerkelijke Hillorie voor den tijd aange

merkt. ‚ 410

Prophetien moeten niet voor Zede-leeren en Burger-lellen

opgenomen worden. 404, 41|,

Prophetien met wat oogmerk in ’t N. Tellament aangehaald.

41 2

Prophetien , waarom verfcheiden en op veelmalen voortge

bragr. 414

Prophetifche Boeken zijn alle behouden die де Kerk noodig

had. 599

Prophetlfche Gefchriften , waarom hier en daer met donker

heid verfeld. 40;, 418

Prophetifche uitleggingen , doorA wien шеей: 111 'tVergect

boek geraakt. » j 4 1 1

Prophetifche ftijl en fpreckwijfen, hoedanig en waar toe wel

moeten in ngt genomen worden. .. 415

Prophetifch Jaar , hoe veel Tijd het felve begrijît. _416, 4.17

Prophetifch'e Geligren en Zinne-beelden, hoe amg die ge'

weelr zijn. 419,411, Sac.

Prophetifehe Schriften van 't N. Tellament. 47 1

Prophetifehe Parabelen , hoe van jefus voortgebragt. 508

Pfalmen Davids , hoedanige Liederen die noodig in de Kerk

dienen bewaard. . 406

Pfalm xxxr: 17. van hoedanigen leling , en of de joden die

plaatfe quaadwillig vervallcht hebben. 144, 717

Pfalm 1 45. ontbreekt het vers dat met de Letter Nun moelt

beginnen. 159

Pfalm des Dageraads , hoedanigby de Leviten des morgens

lrgezongcn- _ 517

Р almen , hoedanige aal-oude Kerk-liederen. 2 5,

РГа1ше11 , van wien gemaakt. 2 5;

РГа11пен van de joden in vijf deelen onderfcbeiden.` 2 5 5

Pfammenitus van Cambyfes gedood. 50 g

Pfammetichus is de eerlle die Menfchen van een vremde

Taal in Egiptenlaat huisveûen. 30

Р101о1пе11$ Philadelphus ‚ wanneer by geleefd heeft. 1 75

Ptolomeu's Phlladel hus , wanneer by de Hebreeuwfe Bybel

in ‘t Grieks heeft aten overzetten. 1 24, 1 6 8, 169,180

Ptolomeus Philadelphus , geeft twee van lijn Doehtersaan

AntiochusTheos tenHouwelijk. ¿n

Ptolomeus Philadelphus loll: veel gevange joden ‚ yder voor

dertig Silverlingen. 58 1

Ptolomeus Philometer Rerft van fchrik over ’t toegefonden

hoofd van lijn Schoonloon Alexander Epiphanes. 32 6

Рсо1ошецз Latyrus handeld (ее: wreed met de Joden. 329

Ptolomeus Epiphanes regeerd in Egipten. _ 3,3

Ptolomeus Evergetcs regeerd na lijn Vader Philadelphns in

Egi ten. . 336

Pul-Belochus kant lich met Arbaces tegens Sardanapalus laf

hertigheid. 292, 29;

PuNcrrN of Klank-l'tippen der Hebrcen ‚ van wat Oudheid

cn бес—113. ' 1 о 1

Punátcn ' der Hebreen ‚ 111 haar naamen en eigenfchappcn be

fchreven. _ . 1 o4

Punéren geven geen meerder fekerheid aan de leling der H.

S lirift. 108

Рш161ен en Accentcn dienen voornamelijk om een Taal aan

andere voort te leeren. 108

Рипаеп des Bybels , llemmen met de belle Overzettingen o

ver-een die voor ’t gebruik der Punclen gemaakt zijn. 109

Polieren zijn alleen tot de regte lefing der H. Schrift 111131“

vonden. 109

Puneren die op eenige woorden gelleld zijn om een verbor

gentheid aan te duiden, hoedanig na der Joden leggen ver

ooren. 1 8 9

' Religie , hoe in alle verval, van God: herlleld.

Regter-arm , hoedanigen merkteeken der Mannelijke dab;

perheid. ì ‚ ` 23 5

Rigter en flinkerhand,van hoedanigen onderfcheid aangaan

е де I/ïzorjjvmken en Вей/21:11:75“: 111 de Hals-gedingen. 647

Regter-hand , hoedanigen beteekening van де Goddelijke

Ul С. 4.1,

Regreës der joden waren gewoon in de Vergadering te zit,

ten. 616

Regthuis van Pilatus , hoe menhet lich eeniglinds verbeelden

‘an. 62

Regtcrs wat hen ontrent debefcbuldigingenindc Joodfehe

Vierfcharc te doen l'tond. 648

Regters , hoedanig gefeid worden , te Zitten in de Poorts. 649

Regters moellon doorgaans Vaders van Egte Kinderen , en

met een bylonde Deugd begaafd zijn. 650

Reinigheid des Herten , hoedanig op ’t voorval der Hand

wallinge van Jefus verklaard. ` 500, 501

Reinigheid des Levens , hoevan Jefus door de Voer-walling:

afgelehaduwd. . I 5 g;

Reifen van Paulus ordentelijk befchreven. 79 5, 796, все.

_ 408, 401)

ватными der joden , boedamg onder de Vorllen na де we.

erkeeringe. v 5 r4.

Rela Menfullam volgd Zerubbabel als Vorfl: des Joodfchen

Успей. . ъ 1;

Reíin
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Refin де Koning van Syrien ‚ van 'I'iglat Pnl-Allur beltoken.

\ _.195

Reuk-Altaar ofdie in ’t Geligte van Ezechiel vertoond is. 4_5 S

Rietilok , hocdanig tot de Sporinantel en Kroone vanjelns

uitgekofen.  662.

штык van Mattheus en Markus , met de I-lyfope van jo

haniiesover-een gebragr. . 771

Rigteren Ifraels , hoedanige Mannen fy waren. 2.45

Rigteren _lli'aels tc wat tijd der Aliyrifche Rijks-bezittinge

gebloeid hebben. 2.69

Rigterftoel van Pilatus , waarfe geftaan heeft. _ 669, 675

Rijk der Babyloiiiers ,waar van daan in de H. Schrift lm Rjj/c

derreßjíjiriera' genoemd. 191,

Rijk van den Draak, welkhet geweeltis. 2.96

Rijk der Meden en Perl-en , hoedanig opgekomen , en доог'

een Ram met twee Hoornen verbeeld. 292,

Rijk der Grieken, hoe door een Geiten-bok verbeeld. 505

Rijk der Grieken ofSeleuken , onder wie begonnen. _510

Rijk van Syrien te wat tijd verward en onleker in de Koning

lijke Rijks-bezitting. _ _ 351

Rijks-bezittiug der aal-oude Alfyrifche Koningen. 2.68

Ringen in den _Neufe,Ooren en Lippen,by wien gedragen. 1_8 2.

Ringen der Vingeren , hoedanige atzetlels der Mannelijke

Arm-ringen. _ 19o

Robbert Stephanus, is de eetfte die het N. Tcllarnent in Verf

fen aldeeld. 2. 30

Roedc fietStaaf-bulfels. ~

Roeden waren by de Joden tot de Geel'l'eliiig niet in gebruik.

6; 3

Roeper, hoedanig nellens den nirgaanden Misdadiger , het

g:fchrevenVonnis met heindrocg. __ 645, 646

Roeping der Apoltelen, hoedanigen blijk voor 1€qu Melliafj

fchap. _ . 479

Roepinge der Heidenen , wanneer begonnen. 795

Rok en een Mantel, hoedanig van Iclus gedragen na de wijle

der Ouden. 7 6 4.

Rok fonder Naat , hoedanig van maakfel en dragt. 76

Rollen , hoe eertijds in laats van Boeken in gebruik. 58, 21';

Roode bindl'elen der Schoen-zoolen ‚ hoedanig van fommigc

qualijk voor Schoenen genomen. 547. “о

Roode Schoenen , hoedanigen drag: der Roomfe Heeren. 5 5o

Rooden Wijn , hoedanig wijllelijk verkofen tot een chken

' van Iefiis Bloed. 594.

Romeinen yver om haar Taalen Gebied voort te zetten. 10

‘Romeinen weinig ofniet in de Hebreeuwfe ofjoodfche Taal

ervaren. и

Romeinen veragten де Oor-cieraden in de Mannen. 28 5

Romeinen omringen haare Stliattingen niet dan in Silver

geld. 368

Romeinen trokken het recht der Munte van de Overheerdc

Volken gemeenlijk aan haar felvcn. 582.

Romeinen hebben neliens de Sweepen ook de Roedeii tot де

Geellel4 lli'afgebruikt. 618

Romeinen , hoedanig fy haare Sententien door houtjes uit

fpraken. 6 48

Romeinen overdadigheid in 't maaken van konftige Vloer- '

werken. 679

Romeinen hebben doorgaans het Hals-geregt der overwon

nc Volken aan haar getrokken. 6 Я;

Room fehe Amptenaren moelten de GriekfeTaal vetltaan.2.o

Rooinfche Monarchie begiiid onder Pompejus. a а 2.

Rooinfchc Keilers . hoedaiiigen Gefag lich over де Gods

' dienft aanmatigden. ‘ 3 7 I

Roomfche Stadhouders ltonden den joodfchen Raad niet

ten dienlte , aangaande het Hals-geregt op haar gellreken

Vonnis. _ 627

Jkoomlche Regrets vermogten de Lijken der gcftrafte aan de

Vrienden te geven ter begraall'enis. 776

Romeins Hals-geregt ‚ hoe door де Bijl en Staaf-bulfels ver

toond.  693

Romeinfchc Monarchie, hoe uit het Beeld van Nebukadne

zar voorfpeld. 2.96

Romeinlche Bijl, hoedanig en wanneer aan de wortel der

_ joodfche Boomen geleid. ` 3 7

RomeiiifcheSoldaten , hoedanig van ouds gefehoeid. 5 5i

Romeinlehe Overlten fpraken gemeenlijk tot het Volk van

eenige verheven plaatl'e. 6 2;

Romeinfe Edelmoedigheid,waar aan in Pilatus geblekë.657

I. Drei..

n

Romeiiifche wijl'e van doen ontrent де vrylatiiige der gevan

gene tot verloeninge der Goden. 6 5 6

RonieinfcheStadhoudcrs hebben niet konnen bevoegd zijn ,

де misdaden regen de `_[oodfeheWet begaan niet de dood

te тати. - ` 683

Romeinfche Stadhoudcrs en Smalhceren , hoedanig gewoon

in Hair cn Baard-dragt den Keifer tc volgen. 707, 703

Romeinlche Kruis-ltrali'c, van wien uitvoerig befchrcven.

710

Romeinfchc Soldaten dronken gemeenlijk Water met een

weinig Edik gemengd. 772.

Romein fche Schrijvers hebben in ’t befchrijvcn van den Car

ragilchen Oorlog de eigen namen van Steden en Volken

bewaard. 66

Roomen metNinive en Babel vergeleken. 264

Koomen doorNeroos laft in brand geflekcn , en op den hals

derChriltenengefmeten. 8011

Roomen , waarom eertijds alle Godsdienlten behalven де

Chriltelijke dulden kon. 805

Rooms-geluiden verhaal van de Lxx Overzctters.I 'l 76

Roomfche Heerfchappie , hoedanig de Joden tegen de borli.

en nochtans bewimpeld. 666

Roomfchen Keifet uit watinñgi: van de joden voor haren

wettigen Heer uitgeroepen. 6 6 6, 667

Rooms Gebied, hoe en wanneer aan vijf Keifers te gelijk

deelagrig. 84:

Roskam , hoedanigen Pijnig-tuig in de Martel-ftraŕfen gc

bruikelijk. 8 jo

Rubens de vermaarde Schilder geeft ruime maat i`n de Klee

dingen van lijn Apollelen. 764

Rubens rnisllag in ‘t verbeelden van jefus Avondmaal. 7 I 3

Rubens en andere groote Schilders hebben jefus qualijk van

een Paard-Ruiter doen de Zijde openen. 77‘5

Ruiter op ’t Roode Paard gezeten, wanneer (ijn Swaard hee t

aangegord. 810

Ruft-banken en Leuning-ftoelen,waar van daan opgekomen.

‘ _ _ 9391 541

КиПс де: Kerkc , hoedanigcn oorfaak vaii verval in defelve.

8 5 7

Ruth en Boaz , wanneer haar Hiltorie voorgevallen is. 2. 9 i:

Ruth ofhet Boek Ruths , waar het behoorde iugelall tc wor

den. 344

S.

Abbath , hoedanig onder de affchalîelijke Cctcmonien te

S rekeiien.'_ 494.

Sabbattifche lelinge der Wee volgens de 54. Parafchas.

‚ _ 2 2.4, 2 j о

SACRtrieA-rr,hoedanigen foort van afvallige Chriltenen on

der де Keiler Decins. 835

Sadduceen , waarom geene onder hen де Leere van Jefus

fchijnen aangenomen te hebben. . 49;

Saddnceen en Pharizcen zaten veel in den Grooten Raad. 701.

SADRAi-t ‚ wat dien naam in дс Grond-taal beduid. 2.98

Sakrament des Avondmaals , waar toe ingefreld. 509

Salomons Rijk kort na fijn dood in twee Koniugrijken ge

fcheurd. } agr

Salomons Spreuken , welke van hem felfs , en welke van an

dere gemaakt fchijnen. 2.5;

Salomons Hoogelied , hoc van fom mige opgenomen. 2.53

Salomon , wat de Hebrecińia де Cabbaalle Leering van hein

verwagt hebben. _ ` 10;

Salomons Tronic-beeld qualijkop feker Penning van Marcus

Antonius aangelien. _ 77, 9 5 , 95

Salomon heeft na alle fehijn geen Tooverien of Конц van

Belelingen door Characìers geoeffend. 3

Salomons Alphabêt, hoc waarlchijnelijk verfierd. 47

Salmanaller de derde Koning van Alfyrien die de H. Hiltorie
gedenkt. Í

__ _ _ 2931294

$alig~fprekinge , hoedanig van Icfus gedaan. 48 r

S22/ig qi'jii de Onvrugtbare , iiadet verklaard. 7 5 4.

Samaria van Salmanallet ingenomen en X. Stainmen na Ally

rien gevoerd. :94

Samaritaan , hoedanig een lalier-naam by de joden. 46

Sainatitaans of aal-oud Hebreeuws Alphabet , `waarom viin

Ezdtas verlaten. 46, 47

Samaritaanfche Letteren , zijn de regt aal- oude ofeerlle He

breenwle Letteren.‚ 7 5› 76! 5 9

Samaritaiien kennen geen Lees-punëten.. 10 2.

_Y 111 Y . 54
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.Samaritaanl'ehe Overzetting, hoe cn waartoegefleld. |14.

Samaritanen hebben de )aantekening ook vervallent , doch

verlehillm vande joden. ` I“

Saii1ofateiiuäl$illellop van Antiochien, bekommerd de Kerkc

met lijnKetterie, en word veroordeeld. 837

'Samuel voor de Schrljvcr van joluaas Bock, Richtercn en

Ruth gehouden. ' 1.“

Samuels Boekenen die der Koningen ôte. hoe en van wie _ge

lclireven. 119

Samuels Boeken by de Oude ook onder de Boeken der Ко

ningen geteld. :45

Sanaballat Landvoogd van Samaria. . 317

SANDALr A , hoedanigc Voetzooltjes die in plaats van Schoe

nengedragen wierden. §48

_ Sanhedrin van jerufalem , keurd de Griekfe Overzettinê,v die

men de Lxx noemd ‚ voor Agoed ‚ like. ' i 8

Sanhedrin of Grooten Raad der Lxx Mannen, hoe geflcld

na de wederkecrinfg7 uit Babel. 314, 605, 604.

Sanhedrin derjoden van Herodes mishandeld. ‘ 56o

Sanhedrin of Lxx Ouflen ‚ hoedanlg na der joden meening

verkooren wierd, en hoe die planten te zitten. 6o 5

Sanhedrin had ten tijde van )ellis Hals~geregt _geen valle zit

plaats. ' ì 608

-Sanhed'rin Genot/t en KETANNA , hoedanzge tweeonder

fcheide Vierlcharen derjoden. » 649

Saithedriti ofGrooten Raad der Joden , hield geen Vacantie

ol' Vierntijd. ' ` 650

Sanchouiaton de oudfle Schrijver der Phoeniciers , ofhy Gi

deons Tijd-genoot zy geweefl. 2.7;

Saphyren in haar aardt en koleur befchreven. - 44,9

Saplirus verbeterd vecle dingen in 't Allyrilche Rijk. 168
Sardanapalus krijgt het Alliyrifche Rijk na lijn Vader in han

den,regeerd gantfch flordijzi en verbrand Geh fells.19 |,19 z.

Satan, hoedanig tweemaal geleid word in Judas gevarente

zi'n. 76

Samir over tc geven ‚ hoedanigen [hat van uitwerping oiider

de joden. ` 641.

Satan fret Duivel.

Saturnus van een Hebreeuwfe benaming afgeleid. 67

Sauls dood Lichaam met die van fijne Sonen , waaromfe ver

brand gen/orden zijn. 784

Saulus` naderhand Paulus , vervolgd de GemeenteGods met

. volkomen lall der Overprielters.

scepter van judo. , hoedanig in allerhande fukkelingen is aan

t 1e Stammc Vall gebleven.  145,375

Scepter van juda, hoe in de Babylonifche Gevangenfchap

geweken ,en nietgeweken. 199, geo, 307, 3652.

Schaduwen der Wet , waarom onder 't N. Tellamentgeen

plaats meer konnen hebben. 137

Scharlake Verwe en Purpcr , hoedanig voor een en het felve

kan genomen worden. 661

Schatting des lloonil'che Keifers ‚ hocdanig door дс Hero

dianen gevorderd. 366

Schattingpenning aan chus vertoond , van hoedanigen

Stempel en waardie. - 367, 56S, 369

Scheid briel'` aan dejoodfche Kerk , aangaande de bewaring

der H. Schriften. |45

scheid-brief` des Honwelijks, hoedanig eertijds eeiigebod

van toelating en Politie onder de vloden. 1 5 7

'Schepen in de Openbaringe van johannes, voor byfondcrc

Kerken genomen. ' 356

Schepping , olle Adam by _geflhrifte heeft overgeleverd. 4

Schepping der Weereld,waarom tot het verftand des Geloofi»`

betrokken. 151

Scherpregters , waarom in de H. Schrift Vfanftlsaawm ge

noemd. 645

Scheuren der Kleederen, hoedanlg en Wanneer geoorlold

was. 6 i 7, cis

Senrsn'orrrii , waarom de Ephraimircn dat woord niet en

konden regt uitfpreleen. ' ц

Schilders verfeheide misllag aangaande het verbeelden van

fommige Hiltoriale dingen.558, 560, 7 ”5,739, 707, 7 2.1,

_ _ 751’ 7 7 S

Sch'lderien tcmaaken doorindooping. 57

Schilderien van _lelus Lijden,hoedan|g meell tot een verkeerd

inlig: gemaakt. ~ . 750

Schimp der joden , willende dat )ellis van’t Kruis afquam

foo 1y de joodfchc Koning was. 7j z.

Schijnbciligheid van den joodfchen Raad in jefas te гексог—

deelen. 614

Scyten en andere eten hun dooden ofafgeleefdc op. 734.

Sclavonifche Taal , hoe oorlpronkelijk. 16

Schoenen zijn vanouds uit Vellen en Leder gemaakt. 5.16 .

Schoen-zoolen, hoe en waarom voor het aanliggen op de

Tafel-bedden algedaan ,en van wat gebruik by de Hebrecn. '

549- $461547ii43

Schoenen en Sehoen-zoclen, van hoedanigen oud gebruik by

dc Hebrecn. ~ 546, 547, 548

Schoenen ‚ waarom in 't voorfchrift der Hoogepriellerlijkc

Kleederen, overgeñagen. 549

Schoenen der ll'raeliten , hoe te „сыта darle in de Шок-(Щ

пе niet en zijn verouderd. 549

Schoenen en Schoen-zoolen der Oude , door een afbeelding:

vertoond en bei'ehreven. 5 5o, 5 5t

Scholieren der _loodlclie Meellers , hoedanig haarin de Sy

nagogen moellen gedragen. 597

School-jongens brengen haaren Meeíler Caflianus methtm

Ylere Schrijf-pricnien jammerlijk om den hals. 60

Schouten , hoedanijjr millchien vander Hebrecn Зснотвмм

ofGrreqts-dimarir: genoemd. 647

Sebring/:leerde by de _joden , wat hun Ampt en Dienft was.

_. ‚ 1.2.1. u 3

Schriftgeleerdc en Uitleggers , hoedanige ook Propheten ge

noemdzijn. 391,394

Schriftgeleerde lefen dc Wet in de Synagogen al-Íl'aandegql

Schriftgrleerde , hoe aan de fchors der Wet vernageld. 48 z.

Schriiigeleerde derjoden , waar in van'tgemcene Volk be

fchaamd gfmaakt. 495

Schriftgeleerde ‚ hocdanige uit defelve in den Grooten Raad

zaten. ’ 6:7

’ Schrijf-beelden der Chinefen, van hoedanigen grooten gera?,

en v'an welke Koningen uitgevonden. i 6, 4 l

Schrijf-fouten in de H. Schrift ‚ hoedanig altijd _gefuìverd en

verhoed. ’ riz, 156

Schrijf-fouten der H. Boeken , hoe en wanneer onder Ezdras

Eefuiverd. 186, |87

Se rijf-konll door een Gevangenen ШЕЕ: bedacht. 5 5

Schrijtlmcelters or'die alleen`uit de Stamme Simeon mogtcn

gemaakt worden. 394

Schrijf-pennen en gebruik van Papier hebben de Yfere Grif

lien allengskens achter de bank geholpen. 59, 6 t

Schrijf-rollen,hoe van ouds in lle' van Boeken gebruikt. 5 4,58

SchrijF~Talelkeiis die gewalt waren. 54

Schrijf-tcekens of Charaeiers der Chinefcn zijn in wonder

grootgctal onder defelve in gebruik. 42,

Schrijf-wijle der Hebreen , Gtiekenen andere Volken. 37 ‘

Schrijf-wijfen der Ouden , hoedanig van _lob aangewefen. 55

Schrijven op Vellen of Pergament leer oud. 57'

Schrijvende hand op Bcllazars Maaltijd van Daniel uitgeleid.

304

Schrijvers, hoedanig, eertijds verlcheidcn by de _joden van

Ampt en Bedieninile. 22- I

Schrijvers der Machabcefche faken ‚ hoedanig dikwils tegens

haar (elven. 127

Schrijvers der H. Hiflorie-boeken,zijn niet alte feker bekend,

maar getrouw. 141,142.

Schrijvers ofSccretarill`en,waarom twee inde _joodfche Hals

gedingcn tegenwoordig waren. 647

Sehrij in_gl tweelinds van onds in `gebruilb  5

Scorpioenen ‚ hoedanige Geellel~ioeden met Yl`crc Doornen.

6 3 9, 8 50

Seéten beginnen onder dejoden op te komen. 519

Seëten der joden,waarom noodlitkelijk met boos.aardigheid

inoellen ltaande gehouden worden. 380

Seelen der joden, hoedanigen oorfaak van onwetendheid des

Volks. 579

Бывших ,van welk een afkoml'ldle benamin is. 607

Selenkus Nicator de eerlle Koning van Syrien na Alexanders

dood. 319,310, 53;

Seleukus Philoparor, ofook Sotcr Igemiemdnolgd fijn Vader

Antiochus de Grootein't Syrifche Rijk. 51:, 558

Seleukus Cei-.tunes komd na Kallenicus in’t Syrifche Rijk.

3u., 156

Scleukns Kallenicuskomd aan't Syrifche Rijk. 311,1; 5

Selenkus Epiphanes Nic-ttor , de twintigftc der Syrifehc Ko

ningen. ' „к, 352

5e
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Semiramis en heeft Babel niet gebouwd , haar Pronk-beeld ,

Opfchrift en Daden. z61.,;¿3,1.67

Sems nakomelingen , wanneer'fe de Monarchie in handen ge

. kregen hebben. 2.61

SENAAT of Raads~\'ergadering der Oud/Ten , waar van by de

Romeinen foo genoemd. . _

Sen dinge der Apollelen , hoedanigen blijk van jefus Melba(

l'cha~ . ` 49o

Sennaelierib de vierde Koning van Alfyrien die de H. Hilto

rie vermeld.  l 1.95, 1.94

Sepier die eenen Gevangenen liet ontfnappen , hoedaiiig

lcliulilig aan de llrafvan den ontloopenen. 640

Septim-.is Severus komd aan't Rooinfche Rijk en is wreed.8 , z.

Seraphim ,waar van foo genoemd , en niet de Cherubinen

vergeleken. - ‚ 426, 45S

Seraphinen ‚ hoe van _jelaias met les Vleugelen gefiei . 456

Sesde Vervolging onder Septinius Severus,vaiil`ommige voor

de vijfde geteld. Y j 831.

Ses Vleugelen aan de Seraphinen toegefchreven , hoc te ver

flaan. 4j 6

. Seven getal, waarom van eenige als foo veel Perioden of
groote Tijd-poofen der Kerk-twill'elingen aangemetkt.4io

Seven Koningen der Clialdeen die voor Nimrod londen gere

geerd hebben. _ ` _ 2-_59

Sevende fware Vervolginge onder Maximiiius, van fommige

voor de fesdegeteld. 854.

Seventig jaren over Ifraels Gevangenfehap belteld. 500

seventig jarige Gevangenfchap in Babel , van waar te reke.

ncn. > 196

seventig jarige Gevaiigenfchap der joden eindigen met Bel

fazars dood. ‚ 30.1.

`seventig; Ondlleny of die de Overzetters der Griekfe Bybel

zijn, ofalleen deGoedkeutders; |55, 176

Seventig Oudlten , hoe en uit wien fy verkoren wierden. 605

Seventh;l Overzetters, of die met voordagt een ondeugend

Affchrift gebruikt hebben. 105, 169, 180

SeventigI Overzettets , offe alle de Boeken des O. Teftaments

vertaald hebben. . 11.4, 154

Seventig Overzetters van I. Vollins vootPropheten gehou

den. ` ' « 15r,i5z

Sevenrig Overzetters hebben goed Grieks gefchreven. 1 57,

' 161., 181

Seventig Overzettiiig is foo wel van joden als van Grieken

aangenomen. 157

Seventig Overzetters in haar ltaat , bequaamheid en tijd be
_ fchreven., l 165

seventig Overzetters hebben nictwaarfchijnelijk elk in een

¿byfondere Celle gezeten. 1.77, 179

Seventig Overzetters hebben foo wel de Kant-lefing , als die

der Text lgebruikt. 196

Seventig Overzettingc ,hoedanigen bewijs vande nieuwheid

der Hebreeuwle Punelen. 101

seventig Overzetting, hoedanig van де Saligmaaker en de

_ ApoPrelen gebruikt, en hoe vergcwettigd. 141., 1 80,13 i

Seventig overzetting ookin dejoodfe Synagogen gelefë.168

Seventig Overzetting де oudlte van alle Overzettingen. 174

seventig Overzettinjg` door Aquila en andere bedorven , en of

die v_aii Sixtus de y.herlleld is. _ 176‘

seventig Taaleii , en verfcheide lpelìngenopdat felve getal.

. 131 l 5

Sevenrig Weken van Daniel overdacht en nagerekeiid. 511.

Sie: den Alm/tbe , lioedanig en waarom van Pilatus tot dejo

den gefproken. ‚ 663

Sikel Davids , hoedanig gemunt en onifchreven. 3 1.

Siitrr ‚ hoedanig van waegengeiioenid. 576

Sikeldes Heiligdoms, waarom ioodaiiigbygenaanid. S7

Sikelen der oude Hebreen hebben met-ll Samaritaanlehe Let

teren. 46, 76

Sikelen der Hebreen , wie van defelve oìmftandig gefehreveii

y hebben. 80

Sikelen der Hebreen zijn altijd van Silver , en nooit van Ko

per geweelt. . ' 97, 98

Sikelen lchijnen ook van Goud geweell’.  98

Sikelen zijn na I. Vollius gevoelen, na de Babylonifche Ge

vangenfchap by de joden niet vernieuwd. ‘ÍÓ

Silvete Armbanden van Dapiriusaan lijn Ruiters uitgedeeld.

1.86

Silver in wat zin en geval voor Geld genomen. 579

607 ‘

Silverling leer gemeen voor Sikel , en Sikel voor Silverl ing.; in

de H. Schrift genomen.' 98. 581

Silverlingen offe aan _judas in fpecie ‚ ofin waaide toegeteld

ofgewogeii zijn. 579

Silverlingen uit _judas verraderllen Bloed-10011 bewaard ‚

waarom van weinig geloofbaarheid. 581, 58 1.

Symachus gaat uit Eerlugt tot de joden over. 8 t 1.

Simeonl hoe die Stamme verlpreid onder de andre leefde. i 94,

Simon de Pharizeer, hoedanig van Simon den Melrarfcheii

onderfcheiden. 519, 53o

Simon de Lederbereider , waarom hy milfehienby de Zee

woonde. 546

Simon van Cirenen heeft jefus Kruis niet ten deele , maar ge

heel op lich lgenomen , en gedragen. 7 1.1, 75 t

Simon де Hooge-prielter,en gemeende Schrijver van ’t derde

Boek der Machabeen , wanneer geleefd heeft. 511, 537

Simon de Toovenaar bekeerd lich geveinfdelijk. 7 9“

Simon de Toovenaar , ofhy aanleiding tot de dood van Pau
lus en Petrus gegeven heeft. i 801.

Simon de Toovenaar, hoedanig van I_ueas in de Handeling

der Apoltelen befchreven. 80 5 , 804

Simon vermaarde Roervink van de oproetige joden en Zelo

te11,tot Befcherm-Heer binnen jerufalein ingeroepen. 812.

Simon en johaniies,twee Kopflukken der jerulalemfe onliei

len bekomen haaren loon. 815

Sintonia of Geellelijke Ainpt-koping, waar van foo ge

noemd. 794.

Simfon verlofì Ifrael ten deele van de Philillijnen, 2.9 r

Synagogen van joden in China ontdekt. 101.

Synagoge die den Grooten Raad genoemd word,hoedanigen

oplicht die had over de H. Boeken. 186

Synagogen en Oel-len-fchoolen , in hoedanige meenigre te

jerulalem en elders ontrent de tijden van Chtiftus. 38 1

Synagogen ‚ hoe ook Raads-vergaderingen genoemd. 604

Sinefen,waar door hare jaar-boeken foo lang in gelijke [land

blijven. v 171.

Synode van Dordrecht belluit een nieuwe overzetting des

Bybels telaten doen. 130

Sj'rifch Alphabêt., tweefinds vertoond. 48

Syrilishe Koningen in de Volgteeks haarerRijks~bezitting en

Daden befchreven. v 31.0. 31.1, 8:6.

Syrii'che Rijk van Tweefpalt afgemat , roept Tigranes de

Koning van Armenien in. _ l j r

SyrifcheTaal, hoedanig na de Babylonifche wederkeering by

de joden in gemeen gebruik. 1.1, 67

Syrifchc overzetting van groot gefag. 1 1.4. 116

Syrien van Pompcj us toteen verwonne Landfchap gemaakt.

‚ ‚ 531

Sifach de Koning van Egipren overvald jetufalem. a9 t

Silamnis van Cambyfes levendig gevild. ' 303

Sy 'weten niet шеф дат , nader verklaard. ' 7 53

Slang, hoedanig van ouds een Letter oninnebeeld vanhet

Leven , en _de Letter Z. 5 5

Slave voor hoe veel die eertijds gekogt wierd. . 514

Slaven, hoedaniglichrelijk aan het Kruis geklampt , of met

11ес Раъ1Ьц1цт gtftraft wierden. 7i8, 71.1:

Slaven na h_aar weg-loopen gekregen , worden eenKopere

Plaatje met merkletteren aan den hals gehangen, Ste. 74 t

Slavoners van wienfe de Letteren gekregen hebben. ` 56

Sleutel der kennes, te wat tijd en door wien onder de joden

weg-genomen. . 379, 380 '

Snuitdoek van Veronika , hoedanig en waar uit bedacht. 7 ;

Socinus gevoelen, aangaande de niet-Godheid Chrilli , alten

tijde van _jefus leeftijd, veroordeeld. 616

Soldaten dei' Romeinen, hoedanig de gewoone uitvoerders

der Lijf-ilrallen. . ‘ ' 708

Solons Wetten , hoedanig ge fclireven. 57

Sondarefl'e die jefus zalŕde wiefe geweelì mag zijn.52 9, 5 j o,

. 6

Sonde van Ifrael heeft Gods belofte niet te nieregedaan.

Sonde te vergeven , hoe een bewijs voor jefus (iodheid, 48 7

Sondein den H. Geelhhoe en_wanneer van de joodli: Schrift

geleerde begaan. _ ~ 495

Sonde , hoedanig vanjefus voor ons aan het Week-hout gc

dragen. 632,63;

5011сп_еп Kinderen der Propheten,wie en welke die wai'ê. 59 1'.

Зоне Gods, hoedanig van Ezechiel geiien zittende op den

Throon. ' 45x

Y i 111-1- зонд
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Sonia nts Мш sci-11N , waarom dien naam van vklus is aan

genomen. Ñ _ 4_77

Soiie Gods en Soiie des Menlclien; waarom Jelus lich loo

noemd voor den joodlcben Raad. 617

Sonne en Marie ‚ door boedaiiigeii waarreeken by de Egipte- y

naar-s aaiigewelen. ~ 5i., 5;

Sonne op wat wijle den _loden op den klare middag verdon

]-zerd is. 768

Бомжш ‚ hoedaiiigeScliriftgeleerde by de joden. 394, 595

Spangen, lioedaiiigeii Boord-cieraad der Hebreeuwle Vrou

wen. 1.85

Spanjaarden hebben eenige tijden, de vervalfcbte Joodlchc

Jaar-rekeninge nagevolgd. 159

Spijkers , Не: Nagelen. `

Spouwen in het aangefichte, hoedaiiigen aandoening van

fmaat en veracbtinge. 613

Spraak en reden onderfclicid de Menfch alleen van de Bee

Цап ‚ en is bem byloiiderlijk van бод: ingellort. 1, 1.

Spraak , hoc die van den Menfch voortgebracht word. 4

Spraak liet Taal.

Spreekwijfen die na het Hebreeuws of Clialdecs aarden ‚

moeten .niet voor quade Overzettiiig ofverbafterde Taal

gehouden worden. _ 157

Spreuken Salomons , van wien gemaakt. 151.

Staaf-buflel met дс Roiiieiiilclie Bijl, lioedaiiigen teeken des

Hals-gereclits. 698

Staat der loodfclie Kerk onder Aiitioclius Epiplianes.1.26,1z7

Staat der-Hebreenle Kerk onder de муть Monarchie. z5 5

' Staat dei' Hebrecufe Kerk Onder de Perlifche Monarchie. 3 o5

Staat шумам: Repubiijk na de wederkeeriiig uit Babel. 507

Staat der joden , waarom Пед: onder Xerxes. 310

' Staat der loden onder Alexander de Groot tamelijk voor

fpoedig. 317

Staat derjoden vol oiilullen onder Artaxerxes Ochus. 315

Staat der joden onder de Koningen van Syrien. 51.1, 51.1., все.

Staat der Ioodfe Republijkonder Jonathan Maccliebeus.; 1.6

Staat der joden onder de opkomll der Roomfche Monarchie.

э 58 › з 59› &C

Staat der joden onder Herodes en fijn Sonen. 362. 363, Sec.

Staat der 10de-ii onder de laatlle tijden voor Clirillus. 376,

_  377» 499i все

Staat der Ioodfehc Schriftgeleerde , hocdariig llege ten tijde

van de Saligmaaker. _ l 4g 7,

Staat der joden onder de Keifer Hadrianus. 8 zo, 8 1. 1.

Staad der Gelukzaliglieid, waarom vaiijefus in liet Paradijs

gelìeld. _ 75 7

Stacie-wagens der Groote en Overwiiinaars, van hoedanigcn

oud gebruik. 465

Stammen Ifraels , lioedaiiig door de vierdetlci gedaante der

Clierubinen afgebeeld. 460

Steden in Canaan hebben alle Hebreeuwle namen gehad voor

de inkomlle van Ifrael.. _ 69

Steek-penningen , lioedanig by de Romeinen gebaat._ 777

Sterne Tafelen en Leyen , hoe vanouds tot hetSclirijven ge

bruikt. i j  5

Steenigen , hoedanigen over wien fulks in delloodlclic {traf

oeileiiing gepleegd wierd._ .‚ 6; 1.651, бас.

Steenigcn vanSteplianes , or liet Gerechts-wijle ol Moorda

diggedaaiiis. _ 626‚6;;,о99

Steeiirots in l-loreb , hoedanigen voorbeeld van Cliriñus. 154

Stemiiie Gods, lioedanigen getuigenis voorjelus Sooniehap.

477

Stephanus in wat Taal hy ñjn laatíle Predilcatie gedaan heeft.

i 5:.

Stephanus predikt den joden de affcliañing des Ceremoiiiee~

len Godsdienllt. _ _ _ 793

Sterrckonll en Cijflerkunde van wien in All'yrien gebragt. 1.9

Sterrekoulk ‚ boedanig en waar door ten tijde van Abraham

а ldoorgebroken. _ 45

Stift van Been , hoe tot een Schrijf-penne gebruikt. 54

Srijl der Propheten, lioedaiiig wel in acllit te nemen. 4i 5

Srv Lus onl'ere Schrijf-prient, lioedanig ook om te dooden

gebruikt. t .59

Stilivvijgeiidlieid ‚ door hoedanigen Beeld-letter by de Egip

reiia-.irsal-gebceld. l40

здспспппсп door Dood~lìraf, hoedanig te Vooren met Wijn

шиш- t. 756

Stoel de: Затих , waar die was en gewcclt is. 8 4:

Stoel-dragers der Períifclie Koningen , wat die waren. 545

$:'ос1еп met gevulde Kuilens en_Bchanglelen ‚ Sec. 54o

Stoelen van hocdaiiigen gebruikiii de lier-ainpteii en Маг}

tijden. n 538’ 539

Stormwind , wat die in het eerPce Geliebte van Ezecliiel be

tee-kend. 412

Straal-kroon, by wien en van hoedanigcn gebruik by de Ко

ningen. l _ _ 96, 99

Straŕloeŕlening der joodfehe Steeniging, hoedanig pleeg rc

gefeliieden. o; 1, 631.

Strañen der loden die niet doodelijlc en waren. 6 37

Straf~ der Gevaiigeiizettíng, wat en boedauig die was by de

joden. « ` 6 3 9

Straf van Geli/¿voor Geli/'b en van Wedergeving , hoedaiiig

by de joden en Romeinen in acbt genomen. 64o, 641

Straf der Misdoenders ‚ liocdanig wel aldermeell: tot bei:

Exempel behoord. 758

StrontJloel , van Iioedanigen gebruik in het beveiligen van

een nieuwe Paus van Koomen. 54o

Siiurdeellem mag gedurende het Pafclia by de Joden niet gc

iioemdworden. 19

Simrdcefem Herodismat men daar door te verflaan heeft. 3 65,

3 66

Swagrel-doeken , lioedanig van fatfoen en gebruik tot de in

Winding der Doodcn. 779

Sweepen ofledere Riemen, lioedanig tot de joodfehe Geellel

llrar'geniaakt. д 6 5 8

Sweepen met Loode Bollekens , hoedanige Geeflelsl by де

Romeinen. V  6 ; 9

Sweet-doek der Doodcn , liocdanig van andere Graf-doeken

te onderleheiden. 773’ 779. 73°

Sweet-doek te Bezanzon belacclielijk groot vertoond. 78o

Swijii van Marmler op de Poorte van ]erufalem geůeld. 81. 1

Swijn is nooit van de Jodenge-eerd. 81.1

Т

Aal is een byfonderc band der Menfchelijke famenle

Т ving , en niet by toeval opgekomen. 1.,- 3,6

. Taal der Vogelen, ofdie van Salomon verflaan is,als de

joden droomen. 4

Taal en uitfpraak des gemeenen Volks hnngd niet geheel af

' van de magt der Princen. |

Taal-veranderingen , waar doorfe veelíinds gefchiedcn kan

engefcliied is. i8,19,1.z.

Taal kan fonder VocALrN oleinkçr: niet uitgefprokcn,maar

wel gelehrcven worden. 106

Tale der Joden , boe en waarom de Tale Canaans genoemd.

o, 7 r
Tale der Heideiien ‚ lioe den joden tot Ílrafle gedreigd’.l 7 t

Tale fal in het Eeuwig Leven eenerlei , en inill'chien de Hc

breeuwfe zijn. ,

Talen ‚ hoe veel die geteld worden , en uit verfclieidc andere

faniengezet zijn. 11,14

Talen worden door veelerlei Gebuur-volkcn van nieuws

voortgebracht. 16, 19

Talen om wat reden die van де Oude wierden geleerd. 1.;

Taal-geleerdheid heeft ons alleen veele lraaje Overzettingen

en Aanteekeningen verlcliaft. ` I 1. 6

Taalkunde in de ecrire Apoltolilcbe Kerke, lioedanigen gave

van de H. Geelen wanneer wederom levendig geworden.

24, 1.5, 1.6

Taalkundige van Paus Paulus de V. alleen belall tot Ampten

te verlierl'en. 1.7

Tabernakel ,hoe iia een gemeene wijle` der Oude, met Beellc

Vellen gedekt. 57

Tacitus getuigenis van jefus Lijden onder Pontius Pilatus.

‚ 47 5` 61.1., 670

Tacitus getuigenis van Neroos fcliendaad die den Cliriflenen

te lait geleid wierd  801.
r

Tatel-bedden om aLliggeiide op te cten,waar van afkomltig.

537: 519» 541

ТаГ:1-Ьеддсп,!юе die in de Eetzalen geraiigeerd waren. 5 4 3 ‚

544

Tafel-krans van de Heer G. Нит, hoedanig konllzig inge

leid. 680

Talmud dei joden , van lioedaiiigen Degten Stijl chaal- i 7

Talmuden dei' _loden , waar _uit te lamen geraapt. 8 1.1.

Talniiidilrlie Schriften moeiìen iia Vollius meening niet tot

verklariiige der Euangelien gebruikt worden. 167, 168

' Tal
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Га1пшдй1’сеп ‚ lioedanig ycrbizterd tegen jefus Mirakelen op

_ denSa'obarh gedaan. 494

Тыкаем van ‚спишет öcc. hoe ver die verklaring gaat.114,

_. 1 1

Tarraril'clrc Taal , waar van oorfproukelijk. _ i â

Teeltenen der Tijden , waartoe aan de Joodfche Kerk voor

gefleld. _ __ _ __ _ . _ 575,407.4o9

Teekenen , waarom van de joodfche Schriftgeleerde telkens

van nieuw§ дыши. 501

Telling _der Letteren des О. chtaments , tot hoedanigen

_ fomrne bevonden , en van wat nut. _ ' 19o, 19;

Tempel te Ieruiiilem van de Chaldeen onder Nebúkadnezar

_ geplonderd en verbrand. _ 19 9

Tempel , hoe maar ecus herbouwd en den Tweeden Tempel

_ genoemd. _ _ _ 511, _511

Tempel te Jerufalem , hoedanig door Antioclius ontheiligd

_ en beroofd. i 2.14., ц;

Tempel te jetufalem van Bagoíis de Veld-Overlte van Qchus

_ geplondei'd. _ _ d51

Tempelbouw der joden onder Darius Nothus voltrokke. 511

Tempel tejerufalem word van M. Crailus beroofd. 358

Tempel-bouw van Herodes. 363

Tempel wierd altijd Barrcvoets befogt. »_ _ _ 49

Tempel van Salomon, twijllelachtigenfeer valfch op eenige

_ Iootlfchc Panningen vertoond., 9 1, 9 5, 9 5, 96,100

Tempel door Sauaballar, voor ñjn Schoon-foon te Samaria

gebouwd. . _ 317

Tempel van de Romeinen iii brand gelloken. 815

Tem pel van уст Lichaam , hoe en wanneer van de joden

' verbroken. 766, 61 5

Tempel vain Ezechiel,hoe defelve met die van Salonion.41'9,

420

Tempel voor Hemel genomen. . 459

Tempel, hoedanigen geheimdloffe voor де Cabbaliflten.1oo

Tempel van Diana , hoedaiiiŕ iii Silver voor. de Reiligers in

kleene lormegemaakt wier . . 799

Tempel van Venus en Adonis , hoe tot befpottirig van Joden

en Chriltenen door Hadrianus gebouwd._ _ _ . 8 1 1

Tempelen der Chriílrenen onder Diocletiaan en Maximiauus

om-ver gefmeren. 8 j 8

Tertullianus fpreekt де Kruis-eeringe regen ,`en verant

_ woordfich onderSeverus. 741,851, S5;

Tertullus , waarom van den Hoogen-prieller A_nanias , voor

een Taalman in het Pleidoy tegen Paulus verkoren. zo, 1 1

Tellament der Belofte en der Vervulliugc, van hoedanigen

onderfcheid. _ _ ' _ z. 1 5

Tns'rAMrNr , hoedanig genomen in het overgeven van den

Driukbeker 111]сГц5 Avondmaal. ` 59 1, 595

_Tetrapla en Hexapla,hoe vauOrigenes toegeßeld.118,i5 5,156.

Text-luiden , wat die by de joden waren. _ _ 5 9 5

Text-woorden en Kant-woorden , Нос dieindc Maforeti

fche Bybels by de Joden gele-fen worden. 19

Themiftokles leerd de Periifchc Taal om fonder Taalman

. yrs van den Koning te verfoeken. ._ 74

Theodotion , Symachus en Aquila , wat men vaiihare Over

zettingen in her_Grieks te honden heeft.‘ i 1-5

Thimoteus en Maura , leven negen dagen aan het Kruiq. 751

THuRiricAri, hoedanigen loert van afvallige Chriftenen

onder dc Keil-er Decius` 8 5 5

Tiberias van'Titus ingenomen.' .81o

Tiberienfer Rabbijnen , wat die ontrenr` de Punâen gedaan

hebben. _ _ _ ‚ 111,116

Tiberienfc Bybel-gcle'erde , hoe en waarom мирты gc

naamd. ' f' 186,191

Tiberius Beelduis waarfchijnelijk op den Schatting-penning

aan jefus vertoond.' ‘ 365

Tiberius {leld in den Rooi'nfchen Raad voor om Chrillus als

Godr rc eeren. 7_8 9

_Tiberius is den _Chrillenen eenigfinds gunftig. _ 795

Tiende en laatlìe vervolging oiiderDio_cletiaa11.817,8;8 ,8 59

Tien Hoorncn van den Draak,hoe in Tien Vervolgiiigen ge

nen. . ` È; З

Tien Woorden zijn na de ecrite ofoude wijle, op Steeue Ta

felen gelelireven. ' 56

Tien Summen uit den Talmud in haar Land en woonplaat

(en aangewefen. _ 168

Tien Stammen писк: van Salmanall'er gevanglijl; weg-ge
voerd. l ;94

I. Drei..

l . _ _' l . _ `. ' I ъ

Tien Stam nien zijn ten deelc ook wedergelceerd als de]dd_e1i

nitBabel trekken. 507

Tijd-gunning, hoedanig by де Romeinen aan de veroordeel

de verleend. . . _ 705

Tijd-raming ofjaar. rekening , hoe by de Propheten in acht

- genomen. ‚‚ . . 416

Tijdrekeniug op (ekerc Hebreeuwfe Penning in de dagen

vanJolias gellegen. _. _ _ 85

Tijd-rekening der Hebreeuwle Bybel , hoe en wanneerna

Voflins meening van de _joden vervalfcht. 158

Tijd-Tafel over de Rijks-bezitting der Syrifche Koningen;

welke federd Alexanders dood tot d'ondergang der Griek

_ fe Monarchie volgelijk geregeerddiebben. 33;

Tim mit Z А LviNcr. , wat het in ’t Opfchtift van («как Не

breeuwle Penningen leggen wil. r 8 4

TYD шк Vrrrici-iri n , vanwar beteekenis in de Opfehrii

f _tCil van fommige I-lebreeuwlel’en11in en.y _ 8 3, 85

Т131аеР11е2ег де tweede Koning van Al yrien , die de H. Hi

ltorie vermeld. . . 295

Tigrancs vande Syriers tot haarKoning aangename.; 51 , 3 56

Tintoret , Italiaans Schilder ,heeft leer qualijk ter fue' een

Ruiter-kriegt verbeeld die _jefus de Zijde opend. 5

Titel ofOplehril't , waartoe boven het hoofd der Gekruifle

gelleld. 751,759

Toren van Babel, om wat reden en wanneer ondernomen re

bouwen. 7, 158, 159

Torre , van wat beteekenis by de Egiptenaars. - _ 4o

Tooverkonßen van Simon de Too veriaar volgens 't gemeen

_ erfgtrugt verhaald.  80;

TR А и Tones , hoedanigen {pot-naam onder де vervolging

van Diocletiaan. 8 39

Trajanus laat de alle van vijfverbrancle Dogterà met Koper.

mengen , en [ОП/цеп voor fijn Badllove gieten. 818

Trajanus vervolgd de_Chrillenen hard. t _ ‚ 818

Trajanus f_'chort de vervolging op, door де voorbede van

_ Plinius'jecundus. ' 81
_ .  '\ ' 9

Tribnn..l , wat en van hoedanigen hoogte om tot het Volk te

_ {pte-ken. . . , _ 61

Tryphon де Veld-@verite , regeetd drie jaar als Koningiâ

Syrien. » _ ‚ . ‘ 317,345

Troglodiren hebben een belacchelijkc wijfc van hun Dooden

_ tc begraven. _ 784

Trojaanfen Oorlog onrreut wat tijd voorgevallen. 19 1

Tronic-lehonwimi van Jefus Clin'Íìus , waarom in het Oude

en Nieuwe 'Ieltamenr bedekt ol' verlwegen. 75

Tronien , waartoe op dc famenvatting der Mannelijke Arm»

banden gemaaid. . _ _ __ __ ,. _ . 188

Troon Goris,l'.~oe op de wagen der Cherubinë geilen. 449,46 г

Trouw-belofte dei; Ouden, hoedanig door het geven van

Arm Ringen vei itegeld: . 188, 29o

Tugt-meel'reriehap der Wet, hoedanig fraai van den Apoltel

. verklaard.> . '  " .__ . 139

Turkois , hoedanigen gedaante in de Raderen van den Wa

' `igen der Clieruhinen. _ 44o

Twaalf Apoi'lelendioe op de x11 Stammeii Ifraels te pai'lë.490

Twaalf'Artijlzelen des Geloofs ‚ шдппссгдстщкг. 819

Twee duilend jaren vande _loden in de Bybeliehe Jaar-reke

ning uitgever-gd. ‹ _ _ _ _ 159 

Тупаящ Doon , hoe en wanneer van fomrnigc in de Кепи:
gellorven. ' _ _ __ _ 8 55 i

Twill _onder de Apoßelcn over de Bel'nijdenis cn onderhou»

ding van de Wet. v 797

Ader hoe en waarom dien naam ook aan de Propheten

V cu hooge-Amm,-bediendersgegeven is. ‚ 392, 59;

Vrrflerwn bet Huis de: Orr-ign , wie die was. 39 д

Vader des Huisgelins quam de bteking des Broods op het P1..

fchatoe. _ . 1 ‚ . 587

Vader van de joodfche Raads vergadering of Gerigts-ka

mer , van hoedanigen bedieninge. 664, 60 5.

Vader-moorder , hoedanigby deRomeinen Зет-ай.“ 637

Valeutinianen ,_hoedanig veriot op haaren gedrogtelijken

God ABRAXAS. _ `741,741

Valerius van de Perlifche Koning Saporgevangen ‚ Wordle

vcndig de huid afgcftroopt. _ в“

Val der Engeleinhoedanig in de Cabbaalfctheere der Joden

bed-agr. _ __ _ _ 101.

Val dcs_ Menfeheumaarom van Mofes voor-afverhaald. 13 4v
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Valfch Proplieet , hoc men daar mede handelde in 't Geregte.

6 l 4': 649

УаКсЬеСешйдеп ‚ hoe en waarom van den )oodfclien Rìad

о efus о сйщг. ,4Vallïlîgsgeruigeijgregen een Misdadiger ,.hoe met defclve

verdiende llrafdesbeicliuldigden ‚цепкий. _ 647

Valfclic Mellias der joden onder de Keifer Hadrianus. 8 zo`

Veertig Hagen , hoedanigI de hoogfle trap in de СееПсНЪыЪ

дег joden. _ ~ ~ _ 6; 8

Vel Papier , waar van die benaming herkomflig is. 54

Vellen van Beellen was eertijds де {loll-e op welk men

Г h f. _ . $7Velleiicën Bloem-bedden , hoe van de Oude gebruikt om ter

Maaltijd aan religgen. „ . 537

Velleplooters , waarom mogelijk metgemecn onder de] -
I den gewoond hebben. ‚ n 546

Veld-teekenen der xii Stammen Ifracls , wat die waren. 460

Verbands Brieven , waaromfe gemecnlijk op Pergament ge

fchreven worden. n  n 53

Verbanningen die eigentlijk geen {lraf-oeffemng by de joden

waren , `en wat de verbanning ter Dood was. _ 642

Verbond der Genadc,hoc op Sinai opgeregtmn verfeheident

lijk voorgehouden. _ ai 4, 115

Verbond, waarom dien naam op het Oude en Nieuwe Tella

ment церий word. zl4, 11,5

Verbonds- teekenen van het N. Teflament, waarom alleen in

Waifing en in Voedfel voorgei'leld. _ 58.9

Verbrandinge des Lichaams en dei' Ziele , hoe' en waar in

onder de joodfehe Dood-{lraflen te oiidetfcheiden. 6 j 4

Verbranden der Docden ‚ Ьу wien van onds in gebruik. 7 8 4

Verdeelde Klaauwen der reine Dieren ‚ waarom aan de Che

rubinen toegepalt. _ 430

Verdrinking , hoedanigen Dood-fr_tafby fommigc. 65 7

Verdi-ulekirigfvan Tien Daganwat die is,en.w'ann_eer vervuld.8 3 8

Verduiltering der Sonne ontrent Chrilh Lijden , hoc by de

Chinefengedacht. 769, 77|

Vergevmg der Sonden is in bei deVerbonden voorgefteld.: I5 ~

'Vergoding van ymand gefchiede nooit by njn leven. 804

Verjgoeding van gedane fchade,hoe by de jode geoeffcnd.64o
Verhaegen ,tby when voor IQiiißgenin het N. Teflament ver.

taald. l 9o,

Verloller Ifraels , waarom Godt dien Naam heeft aangeno

men. .. 46 i

Verminkingl des Lichaams , hoe by de joden vijffinds te ver

goeden. 641

Veronica,hoedanige Mirakelen worden toegefehreven,door

den Snuitdoelt inet Jefus ingedrukte Tronic geverfd gc

daan te hebben. 75j

Vcrrader die lefns verraden fonde ‚ wanneer voor де eerlle

en tweedeinaal bekendgemaakt. 574, 575, 576

Verfchillige leíingen en vertalingen van woorden , waarom

noodig op deleanr te zetten. _ 152.. 155, 156, Src.

Verfcheide lelingen , waarom dic meer in hetN. Teflament,

dan in het Oude hebben konnen voorvallen. 1 47

Verfeheide lefing des Bybels ruilen de Oollerfchc en Weller

(chejoden. 197

Verden des О. ТеНатетздюс veel van de joden geteld. 188

Vertalingen liet Overzettingen.

Vervalfchine: der H. Schrift is van де joden niet door famen

llemming; konnen gefchicden. т ; 6, 145,144

Vervalfching der jaar-rekening , wanneer na Volhus mee

ninggepleegd. _ 158, 160

Vervolging` der Chrifìencn , hoe door de Ketterien gelteven

enaangellookt. 805,815,815, 837

Vervullinge der We: , lioedanig door de verklaring van je

fus Chrillus gefchied. 136

Verwerringe der Talen ‚ hoe en door wie gefehied. 6, 7l 9

Verwerringe der Lippe , hoe vande Vetwcrringe der Spralre

te onderl'cheidcn.' n ~ 9,10

Verwerringe der Talen ‚ ofthe door de eenheid van Schrijf

letteren had konnen verhoed worden. 41,

Verwillelingen der Talen in de voornaamflc aangewefen. 17 '

Verwijftlieiil der Corimers ‚ hoedanig van den Apoilel en

den Poëet Mattialis doorveflreken. 5 5S

Verzegeling van j'cfus Graf, waar toc aan het Euangelium

is noodig geweefk. 783

Уег(ЪепдсЫЪ1 ‚ wat en hoedanig het fclve aan де Arke des

Verbonds was toegevoegd. 456

Vefpafianus fend lijn Soon Tiius meteen machtig Heir na 1c

rufalem. - ' 811.

Vibius Gallus Rooms Keifergeworden , doed де Vervolging
i' der Chriflenen aanhouden. 836

Viůot Bilfchop van Roomen , doed de Ooflcrfche Kerkein

den Ban , maar recht weinig uit. 8 14

Viélorinus onder Nerva Свищи, leefd drie dagen na lijn

aanhegting. n 7? 1

Vier aaingefichten der Clierubinen , van lioedanigen moeije- 7

lijke verklaring. _ ' Y4.1.7,4.1_,_ß,4,„

Vier aangeñchteu der Cherubinen , hoedanig qualijk van

Lyranus o de 1V. Monarchien gepalr. __ ì 450

Vier Boeken der Koningen, hoedanigI eertijds by eenige деге

kend. ’ 24;

Vierde Bock Mons ‚ waarom Nui/irai genoemd. 1.5;

Vier Dieren ofdie de Kerke dcr Verlollein het eerlle Сайд

te van Ezechiel beduiden. 47,4

Vier Dieren die Ezechiel fag ‚ waarom alleen geleid word ,

‚ datfe als de Gelijkenis hadden van Vier Dferen. 415, 41.6

Vier Dieren zijn aan den Wagen dcr Cherubinen nieringe

fpannen geweefl. l ' 444

Vier Dieren in de Prophetifche Gefichtcn van Ezechicl en

elders , van wat beteekenis. 454, 44o, 460, 461, 464

Vier Dierengwaar van daan aande Euangelillen toegepail.464

Vier Rijken uit hetGebied van Alexander voortgekomen.; 19

Vierl'charen der joden ‚ hoedanig tweeÍinds aangemerktßo;

Vierfcharen,waar van chxbanleen genoemd. 616

Vierfchaar , hoedanigl gefpannen by de Joden. 6.1.5, 647

Vier-Vorllen ‚ wat diewaren. 4 365

Vijfßoeken Mofis, offe voor де Lxx Overzettcrs in 't Grieks

zijn vertaald geweefl. ' 153, 154

VijfBoeken Moiis,waarom die feer waarfchijnclijk van Mo

fes felfs gelehrevcn zijn. 1.1.1

Vijf Boeken Mons , hoc by de Joden boven alle andere Boe

ken Hcilig gehouden. 2.2;

Vijf Boeken Mofis ‚ hoedanìg verfcheidentlijk by де Не

brcen en Grieken genoemd. 1; 5

Vijf Keifers aan de Roomfche Rijks-bezitting tc gelijk. 841

Villen en Spier~fnijden , hoedanigen Dood-flraf der oude

Egiptenaren en Perfen. 7j 7

Vinders der dingen en zijn niet alle bekend. 1 r 1

Variatus recht Zege-tcekenen van детки Tabbers en Staaf

buflels op. 176

Viffers ‚ waarom tot Apollelen verkeren. 479

Uitbanning , hoedanigen {lrafby de joden. 641, 643 ‚ Sec.

Uitgeliouwe Graven , hoe van Gemetfelde te onderfclieiden.

78

Uitgetocid te worden in Ifrael , hoedanig te verflaan. 64;

Uitgeworpene der Synagogen onbekeerd geílorven ‚ hoeda

nig op haar Doodbaar gefleenigd. 6j;

Uitleggers en Overzetters, hoedanig van LVoflius voor Pro

pheten genomen. 151.

Uitleggcrs der We1,hoe by de _loden federd Ezdras tijdcn.178

Uitleiding van _lefus na Golgotha , hoedanig cn waar in te

vooren afgefehaduwd. 709

Uitfchrijvers der H.Boeken , hoe en Waar door oorfaak van

fouten en verfcheide lefingen. 1 5 8

Uitfnijding der 5cheen-beenen , hoedanigen Ílraf. 7 5 5

Uittogt der Kinderen Ifraels te wat tijd der Alfyrifche Rc

gecringe. 2.6¢

Uitwerpingl uit de îynagog'e en overgeven aan den Satan , hoe

en wat voor een rali-e by de joden. 64I

Vleugelen aan de hoofden der Helden te verbeelden, van wat

beteekenis. ‚ 334

Vleugelen der Cherubinen , van hoedanigen aanfien en fchik 

Шн- - _ 451,454,4ssiöw

Vliegen der Cherubinen, hoedanig in Èzechiels Gcfichte aan

gewefen. 435

Vioek dchet heeft `geen kragtonder ‘tN. Tefìamcnt. :.56

Vloek-honr,hoedanig in gebruik tot de ophanging der dood

gefleenigde. ` 631.

Vloek des Opgeliangenendioeeigentlijk geen fltraffe was.718

Vloer-Tapijten ,waar van in lgebruik gekomen. 678

Vloer-werken der Oude , hoekoiiflig en kollelijkgemaakt.

- 675, 676,680,64c.

Vlugt naar Egipten, hoedanigen bewijs van jefus Mellin(

fchap. '474

Vokalen oleank-galmen zijn foo oud als dc Talen. 1c9

. Voet
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lVoet-walling , waarom in

Voetbankje is niet waarlcliijnelijk aan де К1ц15-1'1аа11е11 ge

weelt. _ _ 718» 719

Voeten te zalven , van hoedanigen gebruik by de joden. 5 54

Voeten де: Gekruilte , lioedanig aan het (панде 11111: valt .

genageld. _ _ 719,750,759

Voet-wallinge , van hoedanigen Oudheid en Ceremonie der

Hebreen. . 545, 546, 551, ôtc.

Voet-Walhnge van jelus aan lijn Difcipeleri gepleegd, een

Geeltelijkenzin gegeven. _ 55;

' de Chrillen-Kerk buiten gebruik

_ geraakt. . .. 9 5 5

Voet-wallinge is op ’t Paalch-maal niet gebruiklijk geweelt.

' 53 S

__Voetzooleii ‚ hoedanig vanfatfoen en aanbinding. 548

IVotunitN, dat is , een Boehner] . waar van loo genoemd. 58

Vonnis van den joodlchen Raad , hoedanig van jel'us en Pi

latusopgenomen. _ _ 61.1, 61.7

Vonnis des Misdadigers, hoe door een Uitroeper gedragen

en bekend gemaakt. _ _645,_646

Vonnis der joden wierd in de Vietfchate mondeling uitge

lproken. _ _ 6 48

Vonnis des Doods is ook van Pilatus over jelus uitgefproken.

669, 67o

Voiiiiis des Ввод: of dat niet dan in der joden Gerechts

Кате: Gazith kon geveld worden. 701.

Voor-aanzitting aan de Maaltijden , wat die was. 560

Voorbereidfel van jefus Lijden en Dood. 509

'Voorgelloelten in de Synagogen, wat en hoe die waren. 397'

Voorhoofd-cierlels, lioedaiugen dragt der llmaeliten en Не

breeii. _ _ 17o, 177,278, 18o

Voorliuid , hoedanig by de afvallige joden aangenomen 011—

der Antiochus Epiphanes. 7.14

Voorleling der Wet , waarom na de wederkeeting uit Babel ‚

ееп uitleg noodig had. 2

Voorleggingen aangaande de komße en Perfoon van den

Mellias , waar toc де Kerk loo noodig hadde. 1.16

Voorlienigheid Gods , hoe door het voortgaan van denWa

gen de_r Cherubinen aangewefen. _ 444

Voorlieiiigheid gtootelijks gebleken in het overleveren van

jefus aan Pontius Pilatus. 611.

Votlten en Hoofden Ifraels , hoedanig gelteld in de Babylo

nil`che Gevaiigenlehap. ' 30 1

Vrankrijk en Spanjen, hoe als twee Vleugelen der Kerke aan

gemerkt. _ 8 40

Vreemdelingen en Onbel'nedene , waarom niet van het Pa

l`cha mochten eten. 567

VR 1 tN'Ddi iedanigen benaming van tweederlei betekenis.511.

Vrylating van een Gevangenen, hoedanig toepallelijk aan het
vPaleha. derjodeii. _ _ 656

Vrouwe-Stoelen die overdektwaren , van Watgebruik- 541

Vrouwen Zaad , waarom aanllonds op het verhaal van den
Val Adams verkondigd en beloofd.l ° 408

Vrouwen plegen van ouds де Оо:е11 met Goude Ringen eii

ander vercierfel tegens de befweeringen te belchetme. 1.77

Vrouwen gehoorfame onderdanigheid aan den Man , hoe

door de Pendanten vermaand. 1.85

Vrouwen diejelns gezalfd hebben , hoedanig t'eonderfchei

den. 515.519.551,&c.
Vrouwen die jcfus gezalfd hebben, hoedanig in bei де ge.

vallen met hangend Hair konnen verfchenen zijn. 559'

Vrouwcn,hoe iii jefus uitleiding (tourer dan de Dileipelenßn '

waarom vermaand niet over jel'us te Weenen. 75 j ‚ 7 54,

Vrouwen namen onder d_ejoden, veclliiids de Zalving dei:

Dooden waar. 786, 787

Vrouwelijke Hoofd-cieraden , hoe meelt in en aan de Оо:е

en ontrent den Neule gedragen. :79, 130,23:

Vrouwelijke Hoofd en Hair-dragt , hoe van Paulus belbhref

` ven. _ _ ‘ ' 557

Vrugt des leiiltoks , in hoedanigen zin van jefus gelegt

werd Nieuw te liilleii drinken. §95

Vuur op den Reuk-Aliaar ‚. waarom op den Wagen де: Che

rubinen omgevoerd. 436, 457

W

Agen met Raderen, hoedaiiigvan Ezechiel tu [Tchen de

Vier Dieren ofCherubinc-n gelten. 4' 5 8, 445 , 464

Wagen der Cherubiuen , hoe en waar gelteld iiiden

Tempel. _ ' 456

Waken op jefus Grafverydeld. 5|,

Walton geeft de Polvgiotta Bybel nir. ‚ ` 1 11.

Waltons gevoelen over het fanieiibrengen der Malora. 19t

apen-zuilen en Zegen-ltaiiders , van hoedanigen nudge

I bruik enachting. ~ ' 174,175

Waferus bygebraehte Hebreenwfe Sikelen verklaard. 85

Wallinge der handen,van wien onder de joden ingelleld. 500

Wallinge der handen tot betuiging van onfchuld, hoe en

__ wanneer van fommigernepleegd. (6
7

Walling@ der Voeten, van oe'danigen gebruik voor de Maal

_ tijd. ._ 545,546,551. ôte.

Walling der Voeten, hoe van jelus gepleegd en een Geeltelij

ken zin ge even. 55;

Water dooríoedanigen Zinteeken by де Egiptenaren van

ouds uitgedrukt. — 5;

Water en Bloed , hoe te gelijk uitjefus Zijdwonde gevlo.

den is. _ 776

7Vat i: {Инны-Яд г oflnlks van Pilatus in de Latijnlche Taal

._ aan jcfus is afgevraagd; ' 10

Weder eving , hoedanigen ltraf by де joden: 640

Wecre д van fommige veel ouder gelteldals de Hebteeuwfe

Bybel uitwijlt.  1. 58

Weerelden,hoedanig driederlei van de joodl'che Cabbalilteri

aangemerkt. ‘ 1.o

WET, hoedanig veellinds voor de gantl'che H. Schrift deg

Ouden Verbonds genomen. 154

Wet der Tien Geboden, hoedanig na het oudlte gebruik 1n

Steene Tafelen gelehreven. $6, 79

Wet der Tien Woorden , hoedanig aan rc merken. 1.55

Wet is na 't gevoelen der joden ook [onder Punéten gefehre

ven. _ 101.

Wet-boek Molis,hoein de joodfe Boek-tollen gelchreven.”

Wet-b0ek,hoedanig 111 54 PA RAsc HA s of [Vult/e [фляги ver

_ deeld. j 1.1.4

Wet wierd in de Synagogen al-ftaande gelefen. 5 97

Wet des О. ТеГшшешз , 1п wat zin voor Chrilhis een Tugt

meelter genoemd._ __ `258, 404

Wet- boek vanjericho , hoedanig en wat. 117

Wet-boeken verbrand onder Antiochus Epiphanes. 1.16

Wet der Ceremonien , van hoedanigen aardt , Inltelling , du

ring en beduiding. 237

Wet der Ceremonien, hoedanig goed en nletg'oed ‚ еп поод—

wendig afgefchaft. „j _ 1. ; 8

Wet der Ceremonien, hoe en waarom nelfeiis de belofte toe

gevoegd. 1. ; 9

Wet der Schaduwen , waar in langwijliger dan die des G -

lools. ` 510

Wet der Liefde , hoe en in wat zin boven alle andere deelen

der Wet. 1.56

Wet Gods,in IVettenßn Zeilen en in Regan onderlclieiden.155

Wet Gods , waarom in gelclirifte moelle gelteldworden. 111.

Wet Gods , hoedanig van de Saligmaker vervuld en opgehel

derd. 1. j 6
Wet van Chriltus, hoedanig leerlt van de Eilanders die japhe

riten waren aangenomen. 1.6 t

_Wet is (onder Chriltus een doodende Letter. 497

Wetten van Moles,hoedanig vande joden 10:613де1с1д.235

Wetten van Moles , hoe en waar in van de latere joden gebo

gen en gerekt na de uitleggingen де: Rahhijncn. 6 5 6

Wet der Meden en Perlen ‚ waar van daan loo genoemd- 306

wetgever in juda ‚ hoe en hoelang noch in weleii. 107, 374.

Wetgeleerde , wat die by de joden waren- 1.21., 394, 595

Wetgeleerde der joden mochten voor haar onderwijs geen

loon genieten. 607

Wichelaars willen onder Diocletiaaii alle quade éevallen op
den hals der Chriůeiieii tcliiiij:en. D 8 ;9'

Wierookvatdioe en waar toe op de joodle Sikels'verbeeldßó
Wierook niet Wijn gedronken, van hoedaiiigen uitwerking

by foinmige. 757

Windlelen, hoedanige Стане ltrooken om de ingewone'e

Lichamen der Dooden te omlwagteleii. ` 779

Wim , waarom jelus Broan genoemd _ 509

Wijn wierd op het Palcha (onderwater gedronken. f90'

Wijn en is niet anders als tot een Geloofs-teeken van jeius

_ Bloed konnen voorgelleld worden te drinken. 594

Wijn inet Wierook , hoedanig aan de ltervcndc Misdadigr rs'

gegeven. _ _ ` 646, 647

'Wijn-tros , waartoe op fommige Hebreeule Periningen ver

beeld. 92
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“anelhalk ‚ Щи benaming en zinbeduiding by de Egipte

naars.. 51

› Wijfen uit Oolìenhoedanigen agting voorjefus рек-Гостьи;

Willelbaiiken der joden , waar toe ontŕcnt den Tempel. 368

Wir Kleed, hoed-.tuigen bekleeding der gener die na hooge

Ampten ilonden. 654

H411.-uol`Edt-_l_e,waar van fodanig by d'Hebreen genoemd. 514

Wirren Keurlteen, van wat beteekenis in de Openbaringe jo.

_ hanms. .55, _ ‚ 648

Wyss , libçelanigen Eer-naam die van de Pharizeen aangeno

_ men wierd. ` ‘ . - ‚ 51j;

Wouden in jefus handen en voeren , hoedanigen bewijs der

_Kruis-wijle en getalder Nagelen ,&c.. 717,718

onden door de aanhegting der Kruis-Graf, tijdelijk ver

bonden , waren niet doodelijk. _ _ ‚ ч 32.

Wonderen die de 'Heilige Mannen eertijds deden , zijn niet

‚ door de Cabbaalfche Leeringe gefchied. a. 1 1

Woorden Gods en zijn niet aande latëïe _joden toevertronwd.

‚ I _ ‚д. ` I7

Woorden uit 1de Hebreeuwfe Taal verlooren ofblu'ren geî

bruik geraakt, maakt die Taal fomtijds duilter. ‘ 7 1

Woorden die geheel n_ier, Àofte die anders allie Цепь, by'de
Hebrecii moeten g'elcfen worden. ~  : - " А 104

Woorden, Letteren en Verflen des Bybelsdio'edanig en_waar

_ om van de Maforeten geteld. _ _ " 157, 188

Wuordm der Dagen , waaromjdieri naam vanouds aan de Boe

ken der KRoNYKtN ge'gejveâig: _. _ 246
Woi'g-hangen, hoedanrg b_òkfv-.nyouds by de Hebreen be»v

kend. ' i _ 6;о‚6545636

Worg-hangen , waarom by de Oude een lchandelijke Dood

genoemd. ' . ' 7 j 6

Enophon , te wat tijd hy gebloeid heeft. . 3 16

' Xerxes volgd Darius Н ltafpis in ’t Perfifche Rijk. 309

Xerxes by veele voor Al'afueros gehouden. 510

Z. ‘ ‚

_' Aad der Vrouwen , hoe van de joden voor de grond der

Cabbaall'che Leeringen gelleld. 1 99

Zaag-peiiniiigen,vvaar toe by de Oude gemaakt. 348

_Zacharias in wat tijd hy gepropheteerd heeft. 141

Zacharias , hoedanige Giliehren hy chad heeft. 42.0

Zagen , lioedanig toteen Dood-lira geoeliend. 6 3 7

. Zak en Alle ‚ wat het in de H. Schrift beduid. 678

Zalfflell'e . waarom in jefns Zalvinge gebroken. §55

Zalf»Olye die men Nardus heet , hoe gemaakt. . _ " 531.

Zalve , hoedanig na de Zalving met Doeken ingewreven

wierd. ‘ 556

Zalven aan de Maaltijd was by de joden niet ongemeen. 5;;

Шутя der Propheten , hoe en wanneer gepleegd. 586

Zalving , waarom niet uiterlijk aan Iefnà gepleegd tot lij'a

Ampten. §35

Zalving van jelns , hoc ver die hem [telde boven lijne Mede.

genooten. _ 5o'a

Zalving , lioe dikmaal aan jcfns gefeliied. 18,529, бес.

Zalving der voeten , hoedanigen Voorbereid el van eenge

heele Zalving die aanhet hoofd gelchiede. 5 31

Zalving aan 'jeliis 4door een Vrouwe gedaan, lioedanig> e'n

waaro rn van jefus gegrefen. . „s

Zalving v'an jefns'libofd, hoedanlg het l'elve heeft konnen ge

fchieden liggende'op een Tafel-bedde. 5-5

Zalving der doode Lieharnen , hoedanig veelfinds het werk

der joodfcheVronwen. 786

Zale van Cajaphas', 4voor hoedanigen gedeelte van dellelfs
Huis op'te nemen.v 09

Zalige [laat des' Menfe'hen, waarom in 't Paradijs динам“

Zedekias van Nebnkadnezar in jechonias plaatlegefleld , en

daarnafveraoröéeld. 2.98 , 1.9 9

_Zee ofRoomfchc Rijk, wanneer ten derde deele in Bloed ver

 _anderd. ` ` 807

lZegen welk de Joden gewoon zijn over` het Brood hit tefpre

ken. . . 587

Zegt-nen en Danken voor een en het felve genomen. ~ 587

Zegening der Drinkbekersmaarom die byfonderlijk gefehie

' de. » 59 1I I

Zege-teekenen en Wapen-zuilen der Romeinen ,` van hoe

' д danigen maaklelentoellel. " 271, 274, :.75

Zeloten onveraars,hoedan1gen Faëliebinnen jerufalem. 811

»Zephanias , wanneer líy gepropheteerd heeft~ 2, I

C_
‚ «Zcrubbabel'de сете Voili: der _joodfche Republijk na de W4

derkeering nir. Babel. ‚ 5с7

Ziele , посадит, fomtijcls все]! genoemd. _ 4+$

Zienders , waarom dien naam op de Propheten gepalt word.

' 8
Zinbeduiding der Egiptifche Beeld-letteren, waar in onfelteis:

en belacehelijk. 53

Zinneheelden , waar toe aan de Propheten belafl' in herwerk

i . rte (tellen. " _ ¿z 1

»Zinteekenen der Sinel'en , hoedanigen oorfaak dat hún faken

lung en onveranderd bewaard blijven. 173,

~Zirten .in de Synagogen, hoedaniggefchiede om de Wett'c

verklaren. _ l _ _ _ 597

Zitten aande'Maaltijd,hocdanigen gewoonte by de Ifraeliten,

Egiptenaren en andere. _ ‚ ` 5 3 7, 5; g

Zolmr ‚ hoedanigen oud'Boek der Ioodfche Cabbaliitcn. 1 09

Zokken ofholle Schoenen, wa'ar in vari`dc Voetzoolen te оп

derfcheiden. l 548

Zuiden , van hoedanigen goeden beteekenis in de H. Schrift.

‚ _ щ
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Aldus te verbeteren.

Blad |47. regel 8 . шт опыт, 'voor Amana, lceß Amama. Bl. 2,172.01» de Mut, voor Trojshum, [се/2 Trophœnm.'Bl. 517.1' .19.

van onderen, тост overvallen, [ее]! overgevallen. Bl. 322. "5.1.1. von', van V lijn ader Antiochns, Ice/l van lijn Vader Antioêîuá.

Bl, 496.11@ 9. voor en dat volzadig ‚ lee/l en dat foo volzadigůtc. BI. 619. reg. 5. voor {laganJre/l Hagen. Bl. 64621159. vanonder,

тог waar van wy zijn plaatfe , [cq/i waar van wy op zijn plaatle. Bl. 719.11155. 15. wm onder , шатром Hooge- prieller , [cell lie

Фег ‚ de )oodle Koning Stc- De telt, foo hem eenige andere ontmoet , geliefd den bel'cheiden Lezer fclfs tc verbeteren. i

Berîgt aan denïßoi;K-,BIPJDPL'KI4

DEn Boek' binder geliefd te weten , dat alle de lollt Figuren gefolicerd zijn , en daarna vervolgens op haar plaats konnen

ingevoegd worden ,overmids de p_aginaas van voo'ren tot achteren in bei de Deelen op malkander volgen. Alleen diend

gelet , dat de halve Blad-figuren met heraanfien der Print , tegens de aangewelen pagina gelteld wor en ; waar описи:

in meelt alle_Boeken gemilt word: ook dienenfe achter ih den rug gelijk a:ii'ig't'pltikt,y om Vooren in liet ail'nijden niet te [mal

te komen. De heele Vellen konnen met een aangepapte fìrook ingevoegd worden , datmenfe vlak open leggen en inlien man,

Doch de geheel lange ltnkken , dienden Endeling in' den rug gezet te worden , en een oftweemaal toegevonwen ,na buitëir
uitllaandebte Haan; op datincnfe tegens de Verklaar-Tafels deste beter kan infien. Infonderheid de Platen die pagina 1148,

i158 , 1594, en 161 8. moeren Наци. Als mede die van den О [tal des Tempels en delielfs Grond ‚ die beide pagina 1606. Еп—

deling n'a de {linker-hand uitllaande ,moeten ingevoegd wor en , om de gantfche Wandeling van pagina 1606. rot 1681. daary

regen te konnen inlien. Ook moeten de herdrukte4 halve Bladen , die aan z. Vellen iri‘t Regilier van het Tweede Deel liggen,

in plaats van even loo veel nitgel'neden Bladen , ingezet worden ; namelijk pagina 7, 19,117, e11899. Voor de гей verma

nen wy infonderheid de Exemplaren op groot Papier , van boven weinig> afte liiijdeii , om 't formaat beter te reguleere'n.'
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