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' ja al door de wet die in de harten van de mensen geschreven staat a,, 
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en die zelfs door de zondigheid niet wordt uitgewist: welke dief
immers wordt rustig de dupe van een dief? Geen enkele, zelfs niet
al is hrj zelf rijk en wordt de ander door armoede gedreven! En ik
heb een diefstal willen plegen en ik heb hem ook gepleegd, ter-
wijl ik er door geen enkel gebrek toe werd gedreven, behalve
dan door te}ort aan en ye9lzln tegen de gerechtigheid envetza- rL., 6i sdiging met ongerechtigheid. Wat ik sral was namelijk iets dat ik
in overvloed bezat, en veel beter; en ik wilde niet lenieten van .lr'f i-t
wat ik door de diefstal probeerde te krijgen, maar van de dj-e*fstat
zeifen van de zonde.

In de buurt yan onze wijnberg stond een perenboom, met
vruchten beladen, die noch door hun uiterlijk, noch door hun
smaak aanlokkelijk waren. Om die boom leeg te schudden en te
plunderen gingen wij, diepverdorvenjongens, laat in de nacht op
pad, nadat wij ons spel op ,tr"rr ,rolq=l r!!g yerfoeilijke ge-
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woonte tot dan toe hrdde., gerekt - en enorme vrachten van die
peren droegen wij mee, niet voor ons eigen maal, maar om ze 
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. desnoods, ook a1 aten we er zelf we1 iets van, voor de varkens te !
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,,gooien: het ging er alleen maar om, daq.gr- d.qpr ons iets gedaan 
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-t{ru+'r ra'r'1, llwerd wa-4r ryji.plgzigr..iq haddqn-9qid?! helliet moqht. J
I ( Hier is mijn hart, God, hier is mijn hart waarover gij u in de
| ' 11 r. Y , :: r ,r:t ",\ diepte van de afgrond erbarmd heb t.Laat mijn hart hier u nu zeg-

, rr. d. gen wathet daar zocht, datikzomaar zpnd-e-t.enig-vo-orde-e]lleght
F{ .r*r' waqrll}s-!, s-lechtheid-als entgq.drtjfveer voor. mijn slechgl-1-eld' Af-

zichtelijk was die slechtheid en ik had haar 7ryf; ik had het lief te
gronde te ga n; ik had mijn verval lief, niet datgene waartoe ik
verviel, maar mijn verval zelf, ik misvormde ziel, die wegsprong
uit uw vastheid, het verderf in, een ziel die niet door wangedrag

lriets anders nastreefde, maar die uit was op het_wangedrag zelf.-l
v,ro. 'W'ant mooie materiele dingen en goud en zilver en zo

meer zijn fraai om te zien; bij de lichamelijke aanraking speelt

de overeenstemming de belangrijkste ro1, en de andere zintuigen
vinden stuk voor stuk een aan ieder zintuig beantwoordende ge-
steltenis van de materidle dingen. Ook tijdelijke eer en de macht
om te heersen en anderen te overtreffen zijn dingen die een eigen
schoonheid hebben; daar vindt ook het verlangen naar vergel-

,,&n[7r.1n oorsprong. Toch mogen wrj, om dat alles te verkrijgen,
liniet afwijken van u, Heer, en ons niet verwijderen van uw wet.
Ook het leven dat wij hier in deze wereld leven heeft zijn eigen

;reuo - r"!*(o-' aanlokkelijkheid, o*dnt het een zekerc mate van eigen ichgon-
* tY'' hid heeft en omdat het harmonieert met al deze t.hot. dingen

o\ | van de laagste rang. Ook de vriendschap tussen de mensen is be-

11.. rr , koorlijk door de djerbare band, vanwege de eenheid uit vele zie-
r. ,. .. len.
"ft''l I Omwille van al deze en soortgelijke dingen wordt de zonde

I bedreven: in een ongeregelde genegenheid tot die dingen, die

- " toch maar de geringsle onder di go.d. dingen zijn, worden dan

t, de betere, ja Je ho"ogste goederei prijsgeg-even: gij, Heer onze

11God, en uw waarheid en uw wet. Die laagste goederen brengen
I namelijk wel genietingen mee, maar deze halen niet bij mijn God,

Ps.63,ir die alles heeft-gemaakl i., Hem vindt de rechtvaardigl zijn genot
en Hij is de verrukking van de opreghten van hart.

rr.'W'anneer derhalve naar het motief wordt gezocht van een
rnisdaad, blijft men veelal onovertuigd, zolang niet duidelijk de

mogelgkheid blijkt dat de hsge-e,rte naar 66nvan die g.oede dingen

-.: $,rj de laagste genoemd hebben in het spel is geweest, of de

;es om 66n van die- 
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r1ggliezen. 'Wanr ze zijn schoon
::'. aantrekkelijk, ook aI zijn ze min en laag in vergelijking mer

, i; hogere, gelukzaligheid gevende dingen. A
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