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En war de vrucht is van mrjnqb*e_hjdenis aan u, ik heb het ar gezegd.
lDie beh3denis doe ik oot ,iJi mei:uiooraen en klanken "va. 

hetIi 
; vlees, maar met de woorden v14 m_ijn -ziel en de \reren van mijni denken, die door uw oor onderkenJworden. Wanneer ik name_ .-
iijk slecht ben, is belijdenis doen aan u niers anders dan aanqlii_4elf
g1s-h4gen; ben ik vroom, dan is behjdenis doen aan u niets ;;;r,
dan die yroomhgid niet aan mijzelf toeschrijven, aangezien glj,
Heer, de rechtvaardige zegent, maar hem tevoren ,rriorrr.oo*- r.r..- rechtvaardig maakt. Mijn belijdenis aan u geschiedt dus voor uw

! 

1 t" ;zxflgezicht, mijn God, ig zwijgen, en toch ook niet in zwijgen: in
, r stemgedruis is zij sril, in zielsbewogenheid roept zij luid. En-ik zeg

; toch ook aan de mensen niets goeds, of gij hebt liet tevoren van

t/6t

t./
_ j /i.:.:L::-:'

', 
r,r. -!4oge ik u kennen, u die mrj kent, moge ik u kennen zoals ikt Kor. r3,rz, ook ggkend ben. Kiacht van mijn ziel, tr;ed.haal binnen en zet
haar naar uw hand, om haar te hebben en te bezitten zonder vlek Er.5,r7
en rimpel. Dat is wat ik hoop, daarom spreek ik, en van die hoop
komt mijn vreugde, zo vaak ik terecht verheugd ben; wat echter

. S 
dit leven verder nog biedt, verdient te minder ltrrgt, naarmate er"64 ro,' meel', te meer tranen, naarmate er minder om gesihreid worden.

;;Inderdaad, gu hebt de waarheid iiefgefuad, *a# wie de waarheid rs. 5o,s
doet, hij komr ror het licht. tk wenl haar tb doqr, d. ;r;i.h;;J;, J;;. ;,;,
Tet m5r1 hart)ten oversraan van u door mijn behjdenir, ,.r., *iil l'-"' ''-'

qPen.)ten-overstaan van de velen die er getuigen van zuUen ziin.l .7" i ,,.
u,z' En wat u nu betreft, Heer, voor wiens ogen de afgrond ,rr, ' ' I , i ., ,het menselijk bewustzijn blootligt: wat zou er voor u verborgen ,,1.1 , , ,, ,. .kunnen ztlnin mij, ook al wilde ik her u niet belijden? Ik zoul .\

' daarmee Lr voor mrj onzichtbaar maken, niet mg voJr ur Nu ech- 
\ ' r''

I ter getuigt mijn zuchten dat ik aan mijzelf miJhaag, en daarom
r straalt grj en-wekr grj mrjn instemming en mijn liefdJen mijn ver-

, ; langen, zodat lk schaamrood *ord or.i mljzelf en iijzelf
, ".1y.1p en u verkies en noch aan u, noch aan mijzelf rn .. ,rld..,
i. wil behagen dan om u.

Voor u, Heer, ben ik dus open en bloot, wie of wat ik ook ben.

l,l ,
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i , mij gehoord; en zelfs gg hoort niets goeds varr mij, of gr.1 hebt het e:.*-;-.€Y!re1ue?eud J

A r 
1a 

rr.iar

Sclidrrirr.a - ,/,rt.,,;1 6. tJidcu6t4 E , 3l - Ic z



Boek x

(.7.n /o,r-.4
I,r. -\4oge ik u kennen, u die m1j keng, ntoge ik u kennen zoats ikt Kor. r3,rz
ook ggkend ben. Kr:acht van mijn ziel, treed,lftaat binnen en zet

' ' haar naar uw hand, om haar te hebben en te bezitten zonder vlek Er. 5,r7
en rimpel. Dat is wat ik hoop,-daarom spreek ik, en van die hoop
komt mijn vreugde, zo vaakik terecht verheugd ben; wat echter

6 dit leven verder nog biedr, verdient te minder Eql.rr, naarrrrate e..^tr4 zr-jL meer, te meer tran-en, naarmate er minder omle'Fhreid worden... =.7 -
iil."d.tlTl, gtl Eebt de waarh.eid-11_e&_e_bad, ry3nl wie de waarheid e.. 5o,s
'apSt, 1! kom-t 1og !rq-q-li_cJrr. Ik wens haar 6'doen, ae waarneid,\Joh.3,zr
met mijq har-g"\en oversraan van u door mijn belij{e^nis, met miin l-

4peg)ten ovelqg-4s4. v4-n d9 yglen die er getuigen-vf,ri.zullen z1n.(?'*.,, 
",,2.En wat u nu betreft, Heer, voor wiens ogen de afgrond "*"' 

'll..1., 
, 
' 

,
het menselijk bewustzijn blootligt: wat zou .. ,9o1 ., ierborgen r.r.a 

+ . r,,.,,r rkuuren zljnin mij, ook al wilde ik het u niet.!_e.lrjdg1lJk 19"\ .)ro,I daaimee u voor mij onzichtbaar maken, niet mg voo. ul Nu ech_ ,

J ter getuigt mijn zuchten dat ik aan mijzelf miihaag, en daaiom
1 straalt gij en-wekr grj mUn instemming en mijn liefdJen mijn ver_
i langen, zodat ik schaamrood word over mijzelf en mijzelf
, "gfy.Ip en u verkies en noch aan u, noch aan mijzelf m... ,n-d.r,
\ wil behagen dan om u.

Voor u, Heer, ben ik dus open en bloot, wie of wat ik ook ben.
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gij hoort niets goeds van m1j, of gij hebt het .f
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, toch ook aan de mensen niets goeds, of gij hebt h"t t.rro..r,rrI
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