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

Met een corte Ancvvoorde daer tegen gemaeckt,
gheftelt in Rijme.
Ghetranſlateert wt de Frieſche Tale,ende ghefteldt
in onfe Nederlantſche Sprake.

Gheprint t'Hantvverpen,By Abraham Verhoe
uen ,op de Lombaerde Veſte inde:
gulde Sonne, 1618.
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Livaer hyint openbaerop de preckloel door het
ingeuen van den Helfcheo gheeftgeprofiteert heeft

Sals datde ſtadt van Roomen en oock het gheheel
Rooiſche rijcklal vergaen en te niet ghedaen vvorden ,ghe

lijck SodomaendeGomorra,ende dit lalgeſchieden in tlaer
ons Heeren 1654. dat is, in ſeffen -dertich laer,tegen de kla
re belooften van onſen Salich-maecker die gheſproken heeft
aenden Apoſtel Petrus, Matth.16.Ghy fijeden ſteen, ende op
Jefoniteen faliskuijn Kercktimmereen depoorre der hel.
Ien en ſullen geen macht tegen v hebben ,defe Kerckedaer
Chriſtus yan ſpreeckt , iş her Catholijck Apoflolijckſche
Roomſche Cheloof dit Geloof heeft nu meer dan fefthien

hondert laer van die Apoſtelen totnu toe te Roomen onghe

yali bevvaert ghevveeft
, en is nu ouer de gheheele vyerelt
RoomIch
verbteyde, dit is het

daer defen valſchen Pro

pkeet,door het ingeuen van den duyucl,VaderendeMeeſter
van alle valſche Propheté yalſchelijc van geprofitcert heeft.

Maerick hope datdefe valfche proffeſije yvacrachtich fal
viveſen ,op devoorloopers van Antechriftdaer delen valfcha
Propheereen van isvvvant daer ſtaet ghefchreuch van het
Beeit,datis, Antechrift falfijnen muylopen doen om tolalte.
ren al dag Godtis,oft Godt aé gact, daer en fijn poytmeerder
lafteraersoftblafphemateurs va den Duyuelop eerdē,voorts
1

gęcomen als ov de Gomnariſten die in hollant zijn ,dievan

den Rechrycerdigen ende Barmhertighen God ,eenen Hel

Ichen Tyran , iae eenen Duyuel maken .
Ghelijck
Print bev vijfen fal,dar
cores ick haermerhaer eyghen
Print alhier by ons
vvelcke
nu
marchevuckt is, dat is,datGodtde oorfákois
Vå alle fondendie van de menfché op eerdeugedae.vvorden ,
endat Godt de fonde yverckt door de mepſche,ende dat dic

menfcheaniet anders en fijn dan doodeLazaruffen,ghelijck
Gode Almachtich alleen Lazarus van der doodt vervveckt

hceft; fonderdarLazarusdacriet toegedaen heeft, alfoo doct

Godt đic fandealleendoorde menfchen,vvantdemenfibon

ça'connen van haer feluen geen goctoftquaedt doen ,gelijckt
Lazarus hem ſeluen nier en coft vervvecken van der doodt ,

maer Godr doerhet alleen . O Barmhertige ende Rechevéer,

digen Godt ,hoeis hetmogelijck datgny deſen grooté lafter
en blafphemicont verdrage en datdieeerde nictopen en gaet
om defe menſché te verbinden :hier uyt cāmen claerlijclien
dathet Rijck van Antechriſt au ſeer nabyįs,vvantdie voor
toopers van Antechrift verihoonëhaer nu ſees opentlijcfoo
dat deſevalſche Proffecije vvaerachtich op haer ſeluen can
vallen .

Wybegeerch na'van deſen Ouden Suſannes Bacf,en val
fche Propheer,voorloopçr van Antechrift, tevvetē, P.L. A N

CIVS,dat hy ſignvalſche Proffelijeinſchriftſáluftellen , en
met lijn eygen handt onder teeckent,dan ſúllen vvyop alle
Puneten partinent antvvoorden ,oft anders feggen vny dat
hy een is van die Valſche Propheten die in de leſte tijden

fullen comen,eneen oprecht voorlooper.van Antechriſt.
Bemide Lefer foo haeft ic van dereval che Proffelije ge
hoort heb , foo en hebbeick niet connen laten daer teritonde

op te antyvoorden ;ik heb mijnantvvoordt in Rijin ghe

maeckt oin den goedtvvilligenLefer des te flijtigher tema
ken int"Lefen , tot lof endeglorie van ons Catholijcklehe
Apoſtoliſche RoomſcheGelooue,ende totſchande ende co

Tüke van deſen valfchen Prophcet . Vaertvvelendetoest
VÕÔÉCS Arer verſtandi.
axhighp Chriftenrent allerbenimfchoCatholieken
DanDatang groot gheobal / dnfnHalfche pjartijcken
poogtnual for bep / A1000 fyn Belche0f0oment

Dijnentgdtig op het left / ſøn epidt ſalnu Jaeſtkamen
openweetmuanders niet/ fonDienaers in teblafen

Daidat fp fooinen feet/ Dp Chrifus'dieniscis ragſen
Sinvalfcheporis bekendt hetisdhenorchtefchienen
wat Hpheeft arngementAwat Hpal
hetftbedjeteti.

yn er fer fettgen klaer /o Chmieren hooch gbeprefent
Rioja tntopenbaerzintmradöpbewuelen
bpquammetliftichept / int paradisgetreben

bp breeft(e-oock velept./otedaer hoondeninpreden

opbygeghdemit befeltett , op wildehet han haerweten
Daeroin dat ( p opekniet / den appelwilden eten
Eua fpjack dom feex coen / wpmoeten -fe hierberuen

Doo wpoochanders doen /Detidooit ſouwp danſterueu ..
up andwoodtopdatpas / beis u niet verboaden
Cet loo nu hier feer nas / gbp (ulc ban lün als gaben

Bby fult oock weteo Dan Het goede en gorkhet günet
EuA en oocta harenman / aten bgémetter caet

Ditte den loghentacr / dieickopsrben weer

Den helſchenftier bpoilua /Den eeefien Walſchen Popfeet
Daerfyn op gtrereſen bp onsfeewilbekendt
Daer bypack aan leep in het oude ciftainent.

Sphebben inerter daet/ feer valſe gheprofiteert
Alls boos en opſtirraet / Sabts boleh gheblaſfinireert

Maer Chriſtus onferr Hért/degvaders eenighentſoon
Die is ghehouert neefal upt den hooghenttroon
En heeft org.foo ghdeert/iiet fijn godtsjokemondt
Dan Saransvattel gliebeert /erral haer looſe voitot
bp doet ons portiWetetidodz(Gjir godlijckeverniaen

peopleeteit nie barrnachHillen optạent.
Dan balfcae
#1 in delefte tyden /ſoo heeftbp ang ghefept

Wacht a fönder imjöBlixbatghy nikt wordtverlebt

Waerliberdeel ghrweeft da Cugtftus tijoin black
Maet nu aldaer mreft Aivaretitot voorwaet
Daeris nuopgheſtaerty ich Gebvan een bernainen

Sijn leer enzijn vermaen to Peertom van te ſchroomel

Hpleert inet grooten krachty at hier op dieſer eerdert
gus een Propheet gheachtzia Doflamtgroot van Wierden .
up is teiufteroant daermét bp Babetvertéflett

alseenen helfchenram /anal jön metghefellett
En ſerendettich tarty dan valtalſin verlojen

Dan Paus eratfijnfchate-/ (ákuz Dati atitt itteet hoozent
Putefters en Dortaogeni/ fulen dan alfijn om beer

Municken en Daſtooteiri en falinen Danbiuben meer

Biſſchoppen techèueit/cardinalen groot gheacht
Sullen dan at firexten /en batteriinonmacht.
Die Tefu boften faen y en Porze hooch
verheuta
icral dan alfönmener 2fp udlen nietmeer leuen

menfal niet prekendan 7 van deutch Eacholijker
mit ſept onsbeſenman /bpo bupúelfchepjacktijchen
Wat ishet wedi certen heeft / biegem ditalboetweten

per is het belſchebect/ daer bpmeets belecen
u vzoeweſp isvatſeb /gbp Antech voojipopet
Byp liechthetin bhalo / als belſche fiel verkooper :

Petrus ghp zit den Ateen /tyzack Chriftus,goedertieren !
Qy v en andere gheen /fal ich mýn Herck fandeera

Die Poojen der Belten / enfullen bruia - depzren :
Hoeſeer (po quellen / enwilt niet-btruepren
Ick ſal bp v blijueſoolaugh die Werelt ftaedt :
spen ſullen niet bebjöuen /opmpo vyp berlaet :
Dit isnb Chriftus woodt/ daer wp foo baftop ſtaett
Alftaeckt gbpal die in dojdt/wp en filten daer niet af gaeth
Wp fullen oufe Godt // och dienen dock in vreden

alls ahr fultzijn beſpodt // En daten nae beneden
Laet 119 de dureriche niecht// bp romen inhetDeldt
en al die Jcofthedracht met al het Hepdens obrkéldt
Er sy Her, Doopers bloot//ahp enzýtsock tuiet berlozen

Al isuixen Coninck boot//hpharghe nach amteu Lover :
Tot Duſter in die ſtadt / gheleghen in Deltphalen

flatchtv bry op het:Padrigbp kundt hein daer noch halen
Ghp Liber bijnen hoojt/wet al die Diğe Gheeften ..
Compt al te ſamen voozt/de ininſte met de murfte 7310
Ghp Martinuiften fet/ net alle die Luthertanen
Daelt Luther wt. De toets encompt methem ter banat
Haeltnb.Caluimig bjp Anet al3ön valfche streetkien
Hp moet n

oorliHicr bp/metzijn Ghebrande teecken.se

Sabonbal ghereedt/gbp Lucifers gheb :oedt
Doct Aute: & hiift dieweet/hacht vanretter
fpoedt,
Wit Det ho los raet/om bjone Catholöcket
Deeft daarom niet berbaeftyen wilt doch niet af Wijckens:
Top 22ophitegt niet blödt/upgar met ons nb malleus

Maerhet ſalintoten tödt/op zijn hooft nochfoovallen
Chriſtus se onſen UreIDpi Godts soon berbeum
Dp en Al onip nimitiermeerverlatenin dit lezen

Godt die is waachrich / zijn werckefal blijuen ftatuts

IrettersLeughen -achtich /Iner Arick ſat Daeft bergaen .
Haer ficken can riet ftaen / halip nv al int feheren
Nae Chriſius in vermarnywpfri ab al ghebruce

Bier deſt booſe(chaec / en Rathanpaporne knechten
Hoeſmalcand tren allegaer /foo dapper garn beuchtet
Trang nam batt/ n / aothunnet Bagan

Gommarus mer gbebeſbt /die wilt hen nv verjagben
Deemýzdit nv al int goet/ Caluinus Generatie

prſtnv in v ghenioet/get is Piedeſtinatie:

Det roepe vanDuphept/foohebtop
bee bedroghen
Naer is oLiberte pt fetis nu al ghelogheu

mat Wiphepdtiffer doch /bpv aldaerte vinden ?
Wasvoll hept enbeozocb /bar gaet ghp onder winden
Ghp ball malcaudeten aen /als Hafſendo bollé Qoute
Die Dpaenſen den Ban / ditdoen ich b bermonden

Em Hollaittſchestriguifitie/die gaet haer verrete bouten
Wpſien het nu Teer welwatin Hollandt oiune gact
Menhandeit daer feer fel/ent bertemptfe Barr er ſtaet
Þetzin Caluinus wercken /te Genevtfoo gledaei:

Doo willen zyne Gleihen/in Wertheprooch voortgaett
Bygki byupcken her geweldt/ Libertoptmoct nv om bete
en houwen foo her Delut/ almethaervalſche Leer
Diprepot-vairconferentie hebben ſy voord'eerf tegheert
Hicr van en isnv gheen meipie /ſprihuddeir haren ſtert.
Wi laiving val(Tchen mont / is norh almeer chcblogberg

Ich figiheni hier gori font/het iø ſeervalſch oheldalai
Dit gaet nae Hathans lin / diet heeft gheprarktizeert
en geefthet Plancius-m /waet door br Plopbiteert
Met deſe Poffefp/ en leughen daer beneuten
38 lancius ſeer bly en wout ſeerhooth betheves

DijuProphefyeis valg /wat:ftan lain te verwachte's
eenen ftrick am jönenhals/ſoo ich v doen betrachten.
Men bint tot infterdam /Die Footſche ſchaer mit nach ter
Wie dat Dinoofel Rain / Chriftus foo feer verachten

en die ber -Doop{the fchacr; ghedeelt in ( eer veel deelen
Die Luterſchen érm -pacr /men fietſe daernu kreelen

Bet Liberthijns ghenhal,met aldieVive Shrefter
Dr Piehen daer nbal/dieminſte met de meeften
Wehaluen ons allienībie tiooiſche Catholicken
Menwilt ons daer niet fien /wpinoeta laan Dacewickrti,

Datſpoock Vipandt zön /dat blijcktin alhaer Bocchta
Dan fy thet boeſeitfchijn / alcanberen berbloeckten
Spyauwen aen'een vafi /als PudeBordt ghenooter

Oinpft het ſoo eenp paft /ons wt ong Koch te ftooreli
Soo dit niet welen gaet /at hier in defe Landen

Dan groept den ouben hatt/ſoo blbuen wp Upandex
Den haet is nb ſoo grootjal onder haer ghereferi.

Soo datfy oock diedoodt/gheweldich moeten breefen .
alle erre: Tğcken /bruschten ongmet gheweldt
Denurck ban ghelijcken /imet Herdenen in het belit
ppfullen al bergaen /nat Chriſtus wooden claer

Als wp bart blõuenſaen /al met dit þeinelſche ſchaer
Darrom wiltboerblyden / Roomſche Catholöcken
En wilt tot gheenen tijden /banhelooffafwijckets

popbidden ba Modt / laet ons tctoriehaelen
Als het onſalich Lary /beneden ſal gaenDadlen .
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