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Den Drucker aen den Leser 
DE Vrienden vanden Autheur deses Briefs, verstaen hebbende dat vande selve alreede vele copien, 
buyten des Autheurs kennisse, ghemaect en ooc hervvaerts ende dervvaerts verspreyt zijn, ende 
beducht zijnde dat deselve yevvers niet opt getrouste, mocht vverden in druck ghebracht, hebben my 
ter handen ghestelt eene autentijcke Copije van de selve, die ic V. L. mitsdesen heb vvillen mede 
deelen. Vaert vvel. 

  



Doorluchtichste, Hoochgheboren Vorst, Genadichste Heere. 
VErstaen hebbende van goeder handt, dat uwe Pr. Excell. niet soude onaengenaem zijn, van my, 
sjjnen ouden ootmoedichsten dienaer onderschreven, door een briefken, rondelijck ende zonder 
omwimpelingh, onderrecht ende verzekert te worden van mijn ghevoelen over de poincten, daer 
in men de Remonstranten, sonderling nu, zedert eenighe weken herwaerts, soo hatelijck soeckt 
te beswaren, ende te ghelyck uwer Excell. Princelijck ghemoedt te ontrusten, tot gheen kleyn 
beletsel in der zelver gheduerige sorghe totten Vrede der Kercke mitsgaders d’inwendighe ruste 
des L. Vaderlants: heb ich my verplicht ghevonden, uwe Pr. Excell. in aller onderdanicheyt, met 
weynighe ende korte woorden by desen te verklaren, dat ick alle tijdt ghelooft ende beleeden, 
oock in publijcke bedieninghe zijnde, gheleert hebbe, oock noch teghenwoordich metter herten 
gheloove, ende metten monde of penne, belijde: 
   Datter is een eenich eeuwich Godt, Vader Soon ende H. Geest, drie persoonen, of 
selfstandigheden in dat eenich Godtlijck wesen: de Vader van niemant sijn oorspronc of wesen 
hebbende, als die is de Fonteyne ende oorspronck aller Godtheyt: de Soon voortghebracht 
vanden Vader, door waerachtige, hoewel verborghene ende onuytspreckelijcke, generatie, van 
eeuwicheyt: de H. Geest van eeuwicheyt uytgaende uyt den Vader ende wt den Soon. 
   Dat de Soon ende de H. Geest, hoewel sy, soo veel de selfstandicheyt belangt, van den Vader 
onderscheyden zijn, nochtans der selver Godheyt, of des selven Godlycken wesens ende Nature, 
met den Vader waerachtich deelachtich zijn, oock met eenderley Godlijcke eere ende 
aenbiddinge, geeert ende aengebeden moeten worden. 
   Dat de selve Soon Gods, zijnde Waerachtich Godt van eeuwicheyt, eens wesens met den Vader, 
de menschelijcke Nature inde volheyt des tijts heeft aengenomen, ende alzoo door werckinge des 
H. Geests een waerachtich volkomen mensch geworden is, uyt de Maget Maria, sonder eenige 
smette der sonde geboren: ende dat hy alzoo is, in een persoon, Waerachtich Godt ende mensch, 
elcke Naruyre haer eygenschappen onverdeylt ende opnvermenght behoudende. 
   Dat dese Jesus, is de beloofde Mesias, de Salichmaker der werelt: die sijn Vader in alles 
geoorsamende, ende den vervloeckten doot des Cruyces lijdende, een Soen-offer voor de sonden 
des gantschen menschelijcken geslachts geworden is, hebbende voor onse sonden volkomelijc 
genoech gedaen ende een eewige & soeninge & worden 
   Dat alle die in desen Jesum Christum gelooven, met een waerachtich levendich geloove, salich 
worden: ende dat die in hem niet en geloven verdoemt zijn: want buyten hem en is geen 
salicheyt. 
 
Genadichste Heere, 
   t’Gunt ick hier aldus van myn gevoelen, aengaende de H. Drie-eenicheyt, ende specialijck vande 
Godheyt des Soons en des H. Geests, hebbe verklaert in’t korte, om u Excell. niet op te houden 
met lange propoosten, bysonder in eene soo sublime materije, daer in men sonderling moet 
spreken met alle soberheyt ende eerbiedinge tot soo hooge onvergrijpelijcke Maie. is even tseve, 
in substantie, twelck inde eerste vier alghemeyne Concilien, opentlijc beleden is, ende doorgaens 
door tgeheele Christenheyt gelooft wert daer aen ic my houde: als mede (twelc ic segge tot 
naerder, hoewel onnodige, verklaringe) aen t’geen in’t achste Cap. der Nederl. Belijdenisse, desen 
aenghaende, beleden wordt: niet twijffelende of alle de Remonstrantsche Leeraers en zijn van 
tselve ghevoelen. 

Verhopende dan hier mede uwe Vorstel. Doorlts., goede ende Christelijcke meyninge in desen, 
genoech gedaen te hebben, sal ich desen eyndigen ende na aller ootmoedichte aenbiedinghe van 
alles wat ic eenichsins, in dese myne oude, door hooge jaren ende geduyrige afflictien, versletene 
dage, een dienste van u Pr. Excell. ende ’tlieve Vaderlandt, ooc tot den rechten vrede der kercke, 
na mijne geringe krachten, sal vermogen inden Heeren Jesu Christi bidden, ghelijck ick 
daghelijckx doe, met vele duysenden vrome oprechte sielen, dat hy u Pr. Excell. 

Doorluchtichste, Hoochgebooren Vorst, Genadichste Heere, genadelic verlene een lang 
gelucksalich leven, vol allerley segeninge, tijdelijcke ende eeuwighe, bewarende de 
Doorluchtichste Princesse uwer Excell. Vorstelijcke kinderen, voor alle quaet ende de selve 
segenende met alle goet. 

 
Onderstont 
Uwer Pr. Excell. aller ootmoedichste oude dienaer. 
Was onderteeckent Iohannes VVtenbogaert 
 
Den 4 juny 1630 




