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r7 door buitea-u--te zoeken wat ze in zuivere en herdere staat aileen [ . *
maar vinden kan wanneer ze terugkeert naar u. op 

"rr....htr. 
)

wijze wordt gij 4agelgotsr door a[ degenen die ver'van u weg_
gaan en zich tegen u verheffen. Maar zelfs door u zo na tebootsen
laten zlj zien dat gij-de Schepper zljt van alle gewordenheden en
daq m.qn daarom nergens algeheel aan u ontkJmen kan.'wat 

heb ik dus liefgehad in die diefstar en waarmeeheb ik mijn
Heer toen nagebootst, al was het op een zondige en averechtse
manier? 'was mijn plezier soms, dat ik althans niet bedrog tegerr^
-{e- 

yet inging, lrrrart ik het ,rr., *og"4d!eid niet ;.;;;i:N" \
'Wilde ik, gevangene die ik was, 

".rr 
r.i*irrite vrijheid naboot_

sen door ongestraft het ongeoorloofde te doen, o-drt ik aldus ..
een duistere gelijLe{rj_r_$ggtr-e_q {-yer.qo*ggn te zien gafr tl

- Daar is hij, die slaaf die iijn meesrer ontloopt en dle de schaduw Job.7,zheeft gevonden! 'wat 
een verrotting! 'wat.6r, *o.rrt.rrijke mis-

,,"or-ilF van het leven en war een diepe doodl -Was 
her #erkelijk

if mogelijk dat ik genoegen vond in war niet mochr, alleen maar
llomdat het niet mocht?

vu,r5. Hoe zal ik het d.e.He9r vergelden, dat mijn herinnering ps. rr5,rz 
{-

deze dingen weer voor zich ziet rorr-=d.. dat mijn ,ia 
".aoo. 

u"-
pgqtigd wordt? Laat mij u liefhebben, Heer, eir u dank brengen
en uw naam belijden, omdat grj mrj zulke zwarc misslagen en
zondige daden hebt vg:geven. Aan uw genade schrijf ik fr.t to. 

1en aan uw barmhartigheid, dat gij mijn zonden ars ijs hebt raten I
wegsmelten. Aan uw genade schrijfik ook al het kwaad toe dat ik )
niet bedreven heb: welk kwaad immers had ik onbedreven kun-

",,lg.1lrl:1 
i\.d1. zelfseen misdaad heb liefgehad waar ik geen laat'- "brj had? En ik !elg{ da_tglgq mij ,rerg.rre., ir, zowel de zJnde, die r,

ik uit mijzelf heb bedreven irs de zJnden die ik door u* r.iJi", l/g* treb bedreven. 
'Waar onder de mensen is er iemand die, zii? ll

eigen zwakheid bedenkend, zich durfr verme ten zijn kuisheid en
rechtschapenheid aan 4n SigSnLre-clt_en toe te schi'ijven, ,rrerh.t
gevolg dat hrj u minder liefheeft, arsoi hE niet zoieel tehoefte
had aan uw barmhartigheid waardoor gij de zonden kwiitscheldt
aan hen die zich rot u bekeerd hebben?

- i 'want indien een lezerian dit boek, na door u geroepen teztln,

ik mij over mezelfherinner en beken, dan mag al. f.r., -iji."f,niet bespotten, omdar ik immers van mijn zi&te *o.a g"'r"r.r,
d99., aSzel&e_rrts aan wie hij het te dank"en he.ft a", fri: ,ii.U.i.

-p{!gy"t ,qigdgf Zigt is geweest; voor hem moer het ;;;d."
J 3" , evenzeer, ja.zelfs nog meer lief te hebben, dat hij ziet hoe

J 
,"9:",. O??1 Ti" ik uit de zware ziekten van mijn zondJn bevrijd

, I 
word dezelfde is als Degene door wie hij niet in zurke zware ziek* -'L t ten van zonden verstrikt raakt. )
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