
Hoe de seven kleyn kinderkens worden ghevoedt

by miraculen van eender witte gheyten,

ghesonden van God.
[6]

Als de heremijt dese seven kinderkens ghespijst ende verwarmt

hadde nae zijn macht, niet weetende wiense toebehooren, zoo badt

hy Godt ootmoedelijck, segghende:

O, Godt almachtich, ghebenedijt,

die een bekender 1 van allen zijt

ende talder tijt een beschermer mede

van allen gheschapen dinghen ter weerelt wijt,

[...]

int eerste bekrijt, door Moyses bede, 2

tmanna inder woestijnen by waerhede

om den kinderen van Israhel voetsel te gheven,

deur U ontfermen sendet voetsele ende vrede

op dat dese jonghe kinderkens behouden tleven

en[de] datse hier namaels, o, Heer verheven,

U mogen hertelijck zijn te dienen gewent.

Dat bid ick U, Heere, die alle herten kent.

1. bekender: kenner

2. Exodus 16.
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Zo Ghy, o, Godt almachtich, bewijsde,

doen Ghy vijf duysendt mannen alleen spijsde, 3

dat elck verjolijsde, sonder kinders en[de] vrouwen,

met vijf gersten brooden ende twee visschen – daer rijsde

ghenoech te boven – zoo dat elck prijsde

dat gepresen mirakel vol trouwen.

Wilt U glorieusheyt hier laten schouwen

en[de] by [U] gratie voeden des wichterkens kleene.

Beschermtse, almachtich God, van rouwen,

die niemant oyt en liet in eenigen weene,

die in U betrouwen. My deert alleene

dinnocentie der bloeykens. Behoetse ongheschent!

Dat bid ick U, Heere, die alle herten kent.

Die de kinderen van Israel voor Pharao behoede

ende Daniel inde kuyl der leeuwen voede ,

diet klaer bevroede, wilt niet laten bederven

dese seven kleyn kinderkens, welck ick vermoede,

die ick naeckt hebbe vonden in grooten onspoede,

die als de verwoede by nae van hongher sterven

in dit wilde foreest, o[nt]vreemt hunder erven!

Nochtans schijnense van edelder generatien.

Twort, hoop ick [t’]Uwer eeren ende svyants deurkerven.

Dusdanich dinck gheschiet zelden, ten zy by gratien

Uwer goddelijcker goetheyt, tot elcker spacien.

Aldus, almachtich Godt, U gratie neder sent!

Dat bid ick U, Heere, die alle herten kent.

O, Vader, Zone, Heylighe Gheest, prince der glorien,

dry persoonen, een Godt in glorien,

behoedt dees .vij. kinderkens, hemels regent,

op datse U, o suyver [c]iborie,

zoo dienen datse raken ter consistorie

des hemels by U verdiensten excellent.

Dat bid ick U, Heere, die alle herten kent.

Dat ghebedt wert van Godt verhoort, wandt by mirakel quam inde

kluyse een witte gheyte, haer keerende totten kinderkens met hare

3. Matthaeus 14.
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mammen, 4 ende soochse 5 zoo natuerlijck als een voester. Doen

bekende de heremijdt datse van Godt ghesonden was om de

kinderkens op te brengen, 6 waer af hy God danckte, ende dagelijcx

soghen de kinderkens de witte geyte, ende dan ginckse ten bosch

om voetsele.

Dit duerde zoo langhe datse groot werden ende de geyte

volchden int bosch. Ende als zy comen waren tot kinderl[ij]cke

kennisse, 7 zoo maeckte hun de heremijt kleyn rocxkens van

bladeren ende van ander dingen dat hy krijghen mochte. Ende zoo

gingen zy spelen int bosch ende vergaderden 8 vruchten om te eeten

met hunnen broode, ende zo werden zy opgevoet door Godts gratie

ende neersticheyt des heremijten, die hun deylden d’aelmoessen

diemen hem [g]af.

Gheduerende desen tijt quam de coninck Oriandt weder victorioos

vander oorloghen, [daer hy trock als zijn wijf groot ginck van dese

seven kinderkens, die al verlaten waren]. Als Matabrune vernam dat

haer soon quam, ginc zy hem teghen ende hiet hem wellekome,

ende zy begonst te weenen om haer quaedt te volbrengen: “Och,

mijn sone, zijt willekome, ende ick verblijde my seer dat ic u sie

gesont comen met u volck, maer anders is mijn hert vol drucx van

dat uwen wijve misvallen is.”

De koninc seyde: “Wat isser geschiet? Is mijn vrouwe doodt oft

hoe ist?”

Zy seyde: “Neen, maer tis schandelijcker, zoo dat ickt niet en

derre vertrecken 9 om de leelijckheyt, ende tis my liever dattet u een

ander segghe, want al u dienaers wetent wel.”

Doen zeyde de koninck: “Ick heb liever dat ghyt my seght dan een

ander.”

Doen seyde de moeder: “Ic meende dat u wijf van u kint

ontfanghen hadt, maer sy hadt ontfanghen van eenen hont, dat

4. mammen: tepels

5. soochse: zoogde ze

6. op te brengen: te voeden, groot te brengen

7. kinderl[ij]cke kennisse: toen zij niet meer ‘onnozel’ waren

8. vergaderden: verzamelden

9. derre vertrecken: durf te vertellen
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schandelijck is! Hier is de vroevrouwe die van haer ontfanghen

heeft seven kleyn honden, die ic hebbe doen wech worpen op

datmender niet meer af weten en soude. Hierom zoudt ghyse met

recht doen dooden ende verbernen [in een vier]!”

Ende daer was de vroevrouwe by Matabrune om haer logen te

stercken.

Als de coninc dit hoorde, kreech hy grooten druc ende vraechde

waer zijn wijf was. Matabrune zeyde dat sy besloten was in haer

kamer, “ende sy en derf van schaemte niet uyt komen.”

Doen ginck de coninc met eenen ridder inde camer, daer hy hem

deerlijck hadde, 10 seggende: “Ay lacen, wat grooter druck is my

toekomen! Heeft mijn vrouwe seven honden? Tis veel den

beesten!? 11 Die ic meende te zijn de eere ende schoonheyt der

vrouwen heeft my verraden, ende by haer ben ic onteert. Ter

quader uren ben ick geboren. Waerom en liedt my Godt niet

verslaen [van] mijn vyanden? Godt, wilt my helpen! Aylacen, wie dat

my radet, ick en begheer by haer niet meer te komen, die ick so seer

beminde.”

De ridder die by hem was, hadde hem gheerne vertroost, maer hy

ginck ligghen op een bedde, daer hy ontsliep van druck ende

weemoedicheyt.

En[de] de edel vrouwe Beatris was in een ander kamer, die niet min

rouwe en hadde. Ende tot haer quam een schiltknecht die haer

langhe ghedient hadde, ende zeyde dat de coninck komen was.

Doen wertse seer ontset ende vraechde ofter yet van haer geseyt

was. Ende hy seyde: “Jae,” ende vertelde haer al dat de valsche

Matabrune den coninck gheseyt hadde.

Doen riep Beatris deerlijck 12 tot Godt almachtich, segghende

aldus:

10. deerlijck hadde: te kwaad had

11. Tis veel den beesten: Heeft zij bestialiteit gepleegd!?

12. deerlijck: geëmotioneerd
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O, Godt van hemelrijck, mijn toeverlaet,

die den Verlosser ghesonden hebt tonser vr[a]me,

als vader bequame,

welck is de cause, welck de misdaet

oft vileynich quaet

dat ick teghen U oft Uwen zone eersame

buyten de betame,

ghedaen mach hebben dat, dies ick my schame,

uut mijnen lichame seven honden komen sijn,

waer by ick mijns heeren vriendtschap, van hoogher fame,

verloren heb? La[c]en, ic en weet wat ic rame.

Al dat mijn is, en is niet dan swaer gepijn.

O kostelijck carbonckel, o klaer robijn,

verleent my dat ick mijns mans vrientschap ghewinne!

Dat bid ick U, zone der hemelscher coninginne.

O, Jesu Christe, opperste Heere ghebenedijt,

die verlosser zijt

en[de] om onse sonden hebt ghestort U bloet,

dies wy verkreghen spoet.

U, ghebenedijde moeder, shemels jolijt,

kreech droefheyt int hart als volle vloet,

des ben ick wel vroet.

Ick bid U, Heere, door minnen gloet,

die Ghy tot onswaert hadt, dat Ghy al mijn sonden

afwasschen wilt, die noyt dede onspoet

door svyants bedriegen, o, vader soet.

Dat bid ick U minlijc door U vijf wonden.

O, Gods tresoor, tswereldts troost bevonden,

zijt mijn advocaet, ende ick u vriendinne!

Dat bidt ick U, zone der hemelscher Coninginne.
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Alsoo waerlijck, Heere, als ghy door u propoost

U moeder hebt vertroost

op den Paesdach, doen Ghy U hebt vertoont,

glorioselijck verschoont,

voor de vrouwen en[de] apostelen onghenoost.

Nochtans elcken kroont,

die U met herten aenroepen ongehoont.

Ick, onweerdighe dienersse van woorden kle[e]n,

roepe U aen, alderhoochste ghekroont,

dat Ghy my wilt verwerven, reyn ghepersoont,

de gratie mijns mans in eeren alleen,

want ic noyt peynsde hem onweerde geen

oft onghelijck te doen met hert of zinne.

Dat bid ick U, zone der hemelscher koninginne.

Princelijc prince der engelen scharen,

wilt my bewaren! 
13

Ick sette my onder U beschermen voort.

Spreeckt doch mijn woort,

dat de vriendtschap mijns mans mach varen

tmy waert sonder sparen!

Ghy kendt my ontschuldich, dies maeckt accoort.

Mijn bede aenhoort!

Vertroost my, Christe, zijt mijn confoort,

want ic bedruct ben, ten eynde van beginne.

Dat bid ick U, zone der hemelscher coninginne.

13. bewaren: beschermen
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