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Alle zondaars dienen te weten, dat voordat Onze Heer op aarde kwam, Hij de profeten
uit Zijn naam liet spreken en Zijn komst op aarde aankondigen. 
In die tijd, waarover ik u spreek, gingen allen naar de hel, zelfs de profeten gingen
erheen; en wanneer de Duivel hen daarheen had meegenomen, meende hij heel goed
gehandeld te hebben; maar hij kwam zeer bedrogen uit, want zij troostten zich met de
komst van Jezus Christus.
[210] Het behaagde Onze Heer op aarde te komen en Hij daalde neer (s’aombra) in de
Maagd Maria. 
Onze Heer was zeer simpel en zoet, dat voor het vrijkopen van de zondaars van de hel
het Hem behaagde, dat Hij van Zijn dochter [Zijn] moeder maakte; en zo behaagde
het Hem te zijn om het volk van Eva en Adam vrij te kopen.
Luister nu op wat voor manier  Hij hen vrijkocht. Hij kocht hen vrij (raent) door de
Vader, door de Zoon en door de H. Geest; die drie delen zijn éénzelfde zaak in God;
en de Vader behaagde het,  dat  de Zoon op aarde kwam en werd geboren van  de
Maagd Maria zonder zonden en onbevlekt en aards menselijk vlees aannam. Zeer vol
nederigheid was die Heer, dat het Hem behaagde te komen sterven op aarde, om het
werk  van  Zijn  Vader  te  redden;  want  de  Vader  schiep  Adam;  en  Adam en  Eva
zondigden door de misleiding van de Vijand. En toen Adam gezondigd had, zag hij
zichzelf  en had schaamte.  En hij  voelde lust en weldra werd hij  gegooid vanuit  de
grote heerlijkheid in grote ellendigheid, tussen de woelingen van dit ellendige leven.
Aldus vermeerderden en groeiden zij, evenals hun nakomelingen. En van toen af aan
wilde de Vijand hen hebben in zijn plek. En hij had hen, totdat de Zoon van God op
aarde kwam en werd geboren van de Maagd Maria te Bethlehem (Belleam). 
Hierover valt zoveel te zeggen, dat de bron niet leeggeput kan worden, zoveel is er
van al het goede. Daarom betaamt het me te quanchir (zie 262) over het werk van mij,
waartoe Hij me Zijn genade, zin en geheugen inblies, opdat ik het maak.

Het is waar, dat Onze Heer over de aarde ging en werd gedoopt; en Hem doopte Sint
Jan de Doper. En Hij beval het hem en zei, dat al zij, die gedoopt zijn in water, in de
naam van de Vader en de zoon en de H. Geest, gehaald zullen zijn uit al de machten
van de Vijand  voor altijd,  als  ze niet  zichzelf  terugzetten door hun slechte daden.
Deze macht gaf Onze Heer de H. Kerk en gaf het bevel over de dienaren aan meneer
[211] St. Pieter (Peres). Aldus waste Onze Heer lust van man en vrouw, van vader en
moeder door het huwelijk;  en zo verloor de Duivel zijn  macht, die hij had over de
mensen, totdat zijzelf terugvallen (repêchassent).
En Onze Heer, die wist, dat de fragiliteit van de mensen zo erg was, dat zondigen hen
betaamde, beval daarom meneer St. Pieter een andere manier van Doopsel; Hij beval,
dat, zo vaak als hij  zou willen berouwen en zijn  zondigen achterwege laten en de
geboden van de H. Kerk onderhouden, zij zo zouden kunnen binnengaan in de glorie
van hun Vader.
In de tijd, dat Onze Heer over de aarde ging, behoorde het land Judea, [althans] een
groot deel, tot Rome en in dat land, waar Onze Heer was, hadden zij van Rome hun
landvoogd en deze had als naam Pilates. Deze landvoogd had een ridder onder zich,
die de naam Joseph van Abarimathie  droeg. Deze Joseph, waarover ik  spreek, zag
Jezus op diverse plaatsen; en hij hield veel van Hem in zijn hart, maar durfde dat niet
te  laten  blijken  vanwege  de  andere  Joden.  Onze  Heer  had  veel  vijanden  en
tegenstanders tegen Hem en had weinig discipelen; en van die, die Hij had, was er één
een zondaar, zo groot als nooit geboren werd. Op velerlei manieren werden de dood
en het lijden van Jezus Christus voorspeld; en Hij wist alles als God. En Judas, Zijn
discipel, die Hij zeer beminde, had een rente (rante), die men tiende (disme) noemde,
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en  hij  was  seneschal (penningmeester)  van  de  discipelen  van  Jezus  Christus.  En
omdat hij niet zo’n gracieuze discipel was, als de anderen onder elkaar waren, begon
hij  zeer  te vervreemden,  van dag tot dag [meer],  en boos te worden op hen.  Ook
begon hij zeer te mishagen (meserrer) en wreder te zijn tegen de discipelen,  dan hij
gewoon was. En zij vreesden hem zeer; en Onze Heer wist alles als Heer en God. En
hij begon [212] Hem te haten, die Judas, vanwege een zalf, zoals ik u zal zeggen.
In die dagen hadden de kamerlingen (chambelain) de tienden van dat, wat kwam in de
beurzen van hun heren; en mevrouw sinte Marie  had een zalf  uitgegoten over het
hoofd van Jezus Christus. 
Daarover werd Judas boos en berekende in  zijn  hoofd, dat de zalf wel 300 deniers
waard was, en hij wilde niet de hem toekomende rente verliezen. En hij bedacht, dat
zijn  tiende wel  30 deniers  bedroeg. Zo snel  als  hij  kon, ging hij  op zoek naar  de
vijanden van God (Dame-Deu), … en hoe hij die 30 deniers zou kunnen terugkrijgen.
Die dag voor Pasen waren de vijanden van Jezus Christus bijeen, voor een groot deel,
bij  een man  genaamd Cayphas.  Daar waren ze tezamen en spraken erover  hoe ze
Jezus  Christus  zouden  kunnen  grijpen.  Bij  die  bespreking  was  Joseph  van
Abarimathie  en  bewaarde  (esgardoit)  in  zijn  hart,  wat  zij  zeiden  en  wilden  gaan
zondigen.  Bij  het  zeggen  van  die  woorden  kwam Judas;  en  toen ze  hem zagen,
zwegen ze allen,  omdat ze hem zeer vreesden; want  zij meenden,  dat hij  een hele
goede discipel van Jezus Christus was. En toen Judas hen zag zwijgen, sprak hij en
zei hen:  “Waarom zijn  jullie  hier  zo bijeen?”  En zij  gaven aan hun woorden een
andere wending; en zij vroegen hem, waar Jezus is, en hij zei hen de plek, waar hij
wist,  dat  Hij  was,  en de reden,  waarom hij  tot hen hier  gekomen  is.  En toen zij
hoorden, hoe hij zijn wet schond, hadden zij daarover zeer grote vreugde en zeiden:
“Heer, [213] help ons toch en adviseer ons hoe we Hem gevangen kunnen nemen.” En
Judas antwoordde: “Ik zal Hem jullie verkopen, als jullie willen.” 
En zij antwoordden, dat ze Hem heel graag wilden kopen. Zo spraken ze samen, dat
hij hen er 30 deniers vroeg, en één van hen had ze bij zich en betaalde ze hem. Aldus
herstelde  Judas  de tiende  van  de 300 deniers  à  30 deniers  van  de zalf,  die  werd
uitgegoten over het  hoofd van Jezus Christus.  Daarop onthulde  Judas hen,  hoe ze
Hem konden nemen.  Ze spraken af op donderdag. Dan zou Judas hen laten weten,
waar ze Hem konden vinden. En ze spraken af (atorné), bewapend en ontwapend als
om Hem te nemen, en Judas zei hen goed op te letten, dat ze wel Hem namen en niet
Sjaak in plaats van Hem, die wonderlijk  op Hem leek; en dat hij op Hem leek, was
terecht, want hij was Zijn cousin germain als mens. En daarop vroegen ze aan Judas:
“Judas, hoe zullen we Jezus herkennen?” En hij zei hen: “Neemt Diegene, die ik zal
kussen!” Aldus hebben ze hun zaakje afgesproken (atorné). Bij het gezegd worden
van deze woorden en bij  al deze zaken was Joseph van Abarimathie,  voor wie het
zwaar woog. Maar hij durfde niets te zeggen of te doen. Aldus gingen zij uiteen hier-
en daarheen en wachtten tot donderdag.
Donderdagavond was Onze Heer bij  Simon de Melaatse en sprak [214] tegen Zijn
discipelen en toonde hen exempelen, die ik allen kan noch behoor te herhalen; [ook]
zei Hij, dat met Hem at en dronk, die Hem zou verraden. Dat woord sprak Onze Heer
te midden  van  Zijn  discipelen.  Zij  waren bevreesd,  wie  het  was,  en  vroegen om
nieuws. En tegen degenen, die er geen schuld aan hadden, zei Jezus Christus dat. En
toen vroeg Judas Hem: “Zegt Ge, dat voor mij alleen?” en toen antwoordde hem Jezus
Christus: “Je zegt het.”
En andere exempelen  deed en toonde Jezus Christus hen,  [o.a.],  dat  hij  van al de
apostelen de voeten waste in water; en toen vroeg heimelijk meneer St. Jan Evangelist
[13:15] aan Jezus Christus: “Heer! Als het je  belieft,  dat ik  iets weet, zal ik  je  dat
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mogen vragen?” En Hij gaf hem toestemming en hij zei toen: “Heer! Zeg me nu toch
waarom Gij ons de voeten hebt gewassen in één water.” 
En Jezus Christus antwoordde: “Dit exempel is van Pieter (Perron), want net als het
water vuil werd van de eerste voeten, die Ik heb gewassen, kan geen enkele sterfelijke
mens zonder zonde zijn; en voor zover ze zondig zijn, zijn ze vuil (ort); en aan deze
ene zondaars kunnen zich de andere mensen wassen,  die vuil  zijn;  net  als Ik al de
andere voeten gewassen heb in  het water, dat vuil was geworden. Net als de eerste
werden alle  voeten schoon, de laatste net zo goed als de eerste. Dit exempel is voor
Pieter en voor de dienaren van de H. Kerk, waarvan er veel vuil zullen zijn, en in hun
bevuiling wassen zij de andere zondaars, die op dit bevel zouden willen gehoorzamen
aan de Vader, de Zoon en de H. Geest en aan de H. Kerk; dat hun vuil geenszins de
andere mensen kan schaden (nuire;  D:  grever); zij  zullen  net  zo veilig  zijn  als de
voeten schoon werden in het vuile  water, waarin Ik ze waste; de bevuiling  van de
dienaren, die hen zullen wassen door de biecht, zal de zondaars niet kunnen schaden.”

Zo toonde Onze Heer Jezus Christus dit exempel aan mijnheer St. Jan Evangelist en
aldus waren ze bijeen bij Simon de Melaatse, totdat degenen kwamen, die Judas het
had laten weten; en toen de discipelen dat zagen, hadden ze angst. En toen Judas zag,
dat het  huis vol was en dat ze de overhand hadden, stapte hij  naar voren en kuste
Jezus. En ze namen Hem van alle  kanten vast; en Judas riep hen toe: “Houdt Hem
goed vast!” En dat zei hij hen, omdat hij wist, dat Hij heel sterk was. 
Zo voerden ze Jezus mee en de discipelen bleven zeer onthutst (esgaré) en vol groot
verdriet achter. En zo deden ze een groot deel van hun wil aan Jezus.
Daar waar Jezus gevangen werd genomen bij Simon, bleef dat [216] Vaatwerk achter,
waarin Hij offerde (sacrefioit), en bij het vastnemen van Jezus was een Jood, die het
vond; hij nam het en bewaarde het, totdat de volgende morgen Jezus werd geleid voor
Pilates. En toen Hij voor hem kwam, was er veel gepraat en de Joden beschuldigden
Hem zo goed als ze konden, maar hun macht was heel klein, en Hij wilde het; want ze
konden in Hem geen rechtvaardiging (droiture; D: droite achaison) vinden, waardoor
Hij van hen de dood kon ontvangen, maar het recht behaagde het hier toe te laten,
waartoe ze hem veroordeelden en dergelijke justitie (itel juise) te ontvangen; maar Hij
wilde hen geenszins  Zijn  kracht  tonen. En Pilates zei hen, als landvoogd (prévot):
“Tot wie richt ik mij, als mijnheer Titus1, de keizer van Rome, me iets vraagt over de
dood van  Jezus  Christus,  want  ik  zie  in  Hem niet,  waarom Hij  de dood dient  te
ontvangen?” En zij riepen allen tezamen: “Over ons en onze kinderen weze vergoten
het bloed van Hem!”
Toen grepen ze Hem vast en namen Hem mee uit  het zicht  van Pilates. En Pilates
vroeg om water en zei,  toen hij  zijn  handen waste,  dat zo schoon als  zijn  handen
waren, zo schoon was zijn hart (cors; D: hij) van de dood van die Man.
En  de  Jood,  die  het  Vaatwerk  had  genomen,  zoals  ik  u  gezegd  heb,  bij  Simon
vandaan, ging naar Pilates en gaf het hem en toen Pilates het had, hield hij het, totdat
het bericht kwam, dat de Joden Jezus hadden gedood.
En toen Joseph het hoorde, was hij heel triest en heel boos en ging toen naar Pilates en
zei hem: “Heer! Ik heb je heel lang gediend, ik en mijn ridders, terwijl je mij niets gaf,
noch heb ik ook maar iets van je willen aannemen of hebben voor de grote beloning,
die je me altijd beloofd hebt. Heer! Thans bid ik je, dat je me geeft, waartoe je grote
macht hebt.” En Pilates zei hem: “Joseph! Vraag thans en ik zal je geven als soldij
naar je wens, zoveel ik zal kunnen, al wat uw wens (grez) zal zijn, behalve de trouw
(feaute; D:  féente: Eng. fealty:  leenmanstrouw) aan mijn  heer.” En hij antwoordde:
1 In plaats van Tiberius, wiens melaatsheid is overgeplant naar Vespasianus, de ‘zoon’ van Titus.
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[217] “Zeer bedankt, heer, en ik vraag om het lichaam van de Profeet, die ze foutief
vermoord hebben.” En Pilates was zeer verbaasd hierover, dat hij hem om zo weinig
gevraagd had, en hij zei: “Ik meende, dat gij iets heel erg groots ging vragen en nu gij
me dit hebt gevraagd als uw soldij,  zult ge Hem heel graag hebben.” En hij zei hem:
“Heer,  100 maal  dank,  beveelt  toch, dat  ik  Hem zal hebben.” En hij  antwoordde:
“Gaat en neemt.” En Joseph zei hem: “Heer, ze zijn een heel groot en sterk volk en ze
zullen Hem me niet afstaan.” En Pilates antwoordde: “Ze zullen het doen!”
En daarop keerde Joseph zich om en ging rechtstreeks naar het kruis,  dat ze  despit
noemden,  en toen hij  het  dode lichaam van Jezus Christus zag, had hij  zeer groot
medelijden  en huilde  heel  teder tranen als  iemand,  die  Hem met  grote liefde  zeer
beminde. En toen kwam hij  bij de Joden, die Hem bewaakten, en zei hen:  “Heren!
Pilates heeft mij het lichaam van deze Man gegeven om af te halen van deze despit.” 
En ze zeiden: “Gij zult Hem niet krijgen, want Zijn discipelen hebben gezegd, dat Hij
zal herleven, en zo vaak als Hij zal herleven, zo vaak zullen wij Hem doden.” En hij
zei: “Laat Hem aan mij,  want hij [Pilates] heeft Hem aan mij gegeven.” En ze zeiden
tegen hem: “Wij zullen u ook doden.” Daarop vertrok Joseph en ging naar Pilates en
zei hem hoe de Joden hem hadden geantwoord en toen Pilates hem hoorde, woog het
hem zwaar en hij werd heel boos en zag toen een man voor zich, die Nichodemus was
genaamd,  riep  hem en beval  hem met  Joseph mee  naar  het  despit te gaan en het
lichaam van Jezus af te nemen en aan Joseph te overhandigen. En toen hij hem dat
bevolen had, herinnerde hij zich het Vaatwerk, dat de Jood hem had gegeven; en hij
riep  Joseph  en  zei  hem:  “Joseph!  Jij  hield  veel  van  deze  Profeet?”  En  Joseph
antwoordde hem: “Zeker! Heer, [218] waarlijk  veel.” “En ik heb,” zei Pilates, “Zijn
Vaatwerk, dat een Jood me gaf, dat hij meenam uit het huis van Simon, waar Hij werd
gegrepen; en ik acht het u waardig, want ik wil niets hebben van wat van Hem was.”
Daarop gaf hij het hem en [Joseph], die er heel blij mee was, boog.
Zo gingen Joseph en Nichodemus erheen; en Nichodemus stapte bij een smidse naar
binnen en nam een tang en een hamer en ze kwamen bij het kruis en toen de wachten
der Joden Nichodemus zagen, die de tang en de hamer droeg, kwamen zij van alle
kanten  op  hem af  en  Nichodemus  zei  hen:  “Jullie  hebben  gedaan  dat  wat  jullie
behaagde van dat wat jullie  Pilates vroegen, [n.l.]  veroordeling  van Jezus en jullie
hebben Hem buiten hem om veroordeeld en gezet aan het  despit en zoveel hebben
jullie gedaan, dat ik goed zie, dat Hij dood is, en Pilates heeft het lichaam aan Joseph
gegeven en heeft  mij  bevolen, dat ik Hem afhaal van het  despit en dat ik Hem aan
hem overhandig.” 
En zij riepen allen tezamen, dat Hij zou kunnen herleven en dat zij Hem in het geheel
niet overhandigden. En toen Nichodemus dat hoorde, werd hij heel boos en zei, dat hij
het voor hen niet zou laten. En de Joden gingen allen tezamen klagen tegen Pilates en
de  [twee]  klommen  omhoog en haalden  Jezus  [van het  kruis]  af.  En daarop nam
Joseph Hem in zijn armen en legde Hem op de grond en legde Hem zo goed neer als
hij kon en waste Hem en toen hij Hem waste, zag hij de wonden bloeden en hij had
zeer grote schrik, toen hij het bloed uit Hem zag komen; want hij herinnerde zich de
steen,  die  was  gebroken aan  de  voet  van  het  kruis.  Toen herinnerde  hij  zich  het
Vaatwerk en dacht bij zichzelf,  dat [219] die druppels (gotes) beter af zouden zijn in
zijn  Vaatwerk dan waar ook; daarom nam hij  het  Vaatwerk en hij hield  het  bij  de
wond van de zijde en verzamelde erin het bloed van de wonden van de voeten zowel
als de handen en de zijde.
En toen het bloed was opgevangen in het Vaatwerk, zette Joseph het  naast zich en
nam vervolgens het lichaam van Jezus en wikkelde het in een hele dure doek, die hij
had gekocht, en daarna legde hij het in een rotsgraf, dat hij heel lang had bewaard om
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zich te leggen, wanneer hij zou sterven. En toen hij het erin had gelegd, bedekte hij
het met een hele grote steenplaat en daarop kwamen de Joden terug, die naar Pilates
waren  geweest  en  verlof  hadden  gekregen  Hem  op  de  plek,  waar  Joseph  Hem
neerlegde, te laten bespieden (gaitier = guetter), opdat Hij niet  zou herleven. En ze
lieten een aantal lieden bewapenen en Joseph ging heen en die lieden zetten zich er
neer.
Ondertussen ging Onze Heer naar de hel, verbrijzelde die en haalde Adam en Eva en
anderen, zoveel als Hem behaagde, eruit  als degenen, die Hij gekocht had met Zijn
vlees  en  Zijn  bloed,  overgeleverd  aan  de  marteling  der  dood en  aan  alle  andere
folteringen.

Toen Onze Heer had gedaan, wat Hem behaagde, herleefde Hij zonder en buiten het
zicht van hen, die Hem bewaakten, en ging heen en verscheen aan de Magdalainne en
aan al Zijn  andere discipelen,  zoals  het  Hem behaagde.  En toen Hij  herleefd  was,
hoorden de Joden dat zeggen en ze kwamen bijeen en hielden  parlement en zeiden
tegen elkaar: “Die man zal ons flink kwaad doen als het waar is, dat Hij herleefd is.”
En zij, die Hem bewaakt hadden, spraken er veel over; ze zeiden, dat ze goed wisten,
dat  het  lichaam van  Jezus niet  daar  was,  waar  Joseph het  gelegd  had.  En daarop
zeiden de Joden, dat zij Hem door Joseph hadden verloren en “als een of ander kwaad
ons overkomt, hebben hij en Nichodemus samen dat ons gedaan.” 
En zij beraadslaagden en zeiden, dat als Hij hen werd gevraagd door keizer Titus van
Rome, die hun heer en hun meester was en aan wie ze onderworpen waren, wat ze
zouden kunnen antwoorden; en hun besluit  was als volgt, dat ze zouden zeggen, dat
zij Hem overhandigden aan Joseph, op bevel van Nichodemus. “En als ze zeggen:
‘Jullie  lieten  Hem bespieden,  daar  waar  wij  Hem legden;  vraagt  Hem aan  jullie
wachten!’,  wat  zullen  wij  dan zeggen?”  En een van hen  antwoordde:  “Daartegen
kunnen we ons heel goed indekken (garnir). Laten we Joseph en Nichodemus nog
deze nacht gevangen nemen op zo’n manier, dat niemand het weet, en [laten we] hen
de kwade dood sterven, en wanneer ze dood zullen zijn en men vraagt ons om Jezus,
dan  zullen  wij  zeggen,  dat  we  Hem zullen  overhandigen,  als  zij  ons  Joseph  en
Nichodemus teruggeven, aan wie wij het lichaam van Jezus gaven.”
Met dit advies waren allen het eens en zeiden, dat degene heel wijs is, die hen zo’n
goede raad heeft gegeven; en ze spraken af, dat ze hen gevangen zullen nemen in het
midden  (medeus)  van  de  nacht.  Bij  deze  beraadslaging  waren  vrienden  van
Nichodemus, die het hem lieten weten, opdat hij zou vluchten. En dat deed hij ook en
toen ze ’s nachts bij zijn woning kwamen, vonden ze hem in het geheel niet.
En daarop gingen ze naar het huis van Joseph, braken in en namen hem geheel naakt
en in slaap in zijn bed gevangen. Daarop lieten ze hem zich aankleden en namen hem
mee naar een van de rijkste mannen, die er in de stad waren. 
En die rijke man had een toren, waar hij een zeer wrede (félenesse) gevangenis had;
en toen ze hem daar geheel alleen vasthielden, vroegen ze hem, wat hij gedaan had
met Jezus. En hij zei hen, dat zij het goed wisten, die Hem bewaakten, want “ik deed
niets, wat ik niet  zou willen,  dat men het wist  of dat zij goed zagen.” En ze zeiden
hem: “Joseph, jij  hebt Hem gestolen! Want Hij is niet daar, waar wij je Hem zagen
neerleggen; [D+: en we weten goed, dat jij Hem weggehaald hebt van de plek, waar
jij  Hem hebt gelegd;] wij zullen je  in deze kerker zetten,” zeiden ze, “en het zal u
betamen  te sterven óf gij  zult  Hem ons  teruggeven.”  En hij  antwoordde [D+:  als
iemand, die van niets wist]: “Als aan die Heer behaagt, die ik van het kruis haalde, dat
ik voor Hem sterf, zal ervan veel aangenaams voor me komen.” Toen namen de Joden
hem [222] en sloegen hem heel hard en vervolgens sloegen ze hem tegen de grond en
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deden hem veel kwaad en daarna lieten ze hem zakken in de kerker van Cayphas en
vervolgens verzegelden zij die  op zo’n manier,  dat niemand, die die toren zal zien,
zou denken, dat die iets anders was dan een steenpilaar, want de kerker was net zo dik
(graisle: vet) van boven als de pijp van een schoorsteen en onder de grond was hij
flink diep en groot en lée (?). Aldus werd Joseph ontvoerd (amblez: gestolen) en zo
opgeborgen (resposz; D: mis à la chartre), dat niemand nieuws kon horen, wat er van
hem geworden was, al werd er nog zo gezocht en rondgevraagd.
Aldus was Joseph een hele lange tijd  verdwenen voor [het oog van]  de wereld.  En
Degene, voor wie hij dit leed had en leed, vergat hem niet. Daarentegen keek Hij naar
hem om als [zijn] Heer en God; en kwam naar hem toe, waar hij in de gevangenis zat,
en tilde de toren van de grond en bracht hem zijn Vaatwerk. En toen Joseph het licht
(clarté) zag, werd zijn  gemoed zeer verheugd en vervuld  van de gratie  van de H.
Geest en hij verwonderde zich zeer en zei: “God almachtig! En waarvandaan kan dit
licht komen, als het niet van U komt?” En Jezus Christus antwoordde hem: “Joseph!
Joseph! Wees niet langer mismoedig, want de kracht van Mijn Vader zal je redden.” 
En Joseph antwoordde Hem: “En wie zijt  Gij, die tegen mij spreekt, want Gij zijt zo
stralend [D: mooi], dat ik U niet goed kan zien of herkennen.” En de Stem zei hem:
“Luister nu goed naar wat Ik je ga zeggen: Ik ben Jezus Christus, de Zoon van God,
die Hij naar de aarde zond om de zondaars te redden op [233] een wijze als Ik je zal
zeggen. Ik kwam op de aarde om de dood te lijden en om het werk van Mijn Vader te
redden, want Hij maakte Adam en van Adam maakte Hij Eva; en de Vijand bedroog
hen, liet hen zondigen en toen ze allebei hadden gezondigd, smeet Hij hen het paradijs
uit en zette hen in ellendigheden (chaitivoisons); en ze hadden kinderen en nageslacht,
toen ze elkaar bekenden; en bearbeidden de grond[; en] hij en al degenen, die van hem
afstamden van toen af aan, vanwege de zonde, die Adam had begaan, die het gebod
van Mijn Vader had overtreden, wilde de Vijand hebben in zijn cordele (‘macht’). En
hij had hen, zolang het behaagde aan Mijn Vader en tot Hij wilde,  dat de Zoon van
God, Mijn  Vader,  kwam op aarde,  en Hij  deed aldus  en Hij  liet  zich  neer  in  de
maagdelijke  Maagd Maria  en werd van haar  geboren. En dat deed de zoete Heer,
omdat Hij door de vrouw de wereld verloren had, en door de vrouw wilde Hij, dat hij
werd teruggevonden; want de Vijand, die niets anders doet dan loeren op de mensen
om hen tot het kwaad te brengen, misleidde, omdat hij zag, dat de vrouw van zwak
gemoed was, haar het eerst en omdat door de vrouw heel de wereld gevangen was
gezet en deze van de Duivel is, die hen allen naar de hel voerde, zowel de goeden als
de  slechten,  wilde  de  Heer,  dat  door  de  vrouw  allen  zouden  worden  bevrijd
(desprisoné) en vrijgekocht van de pijnen van de hel,  waar allen heengingen. Hoort
nu, hoe de Zoon van God op aarde kwam en de reden, waarom Hij geboren werd van
de  Maagd  en  luistert  naar  de  kwelling  en  de  pijn,  die  de  Zoon  Gods  verdroeg
(encharja). En ge hebt gehoord, hoe de gehoorzaamheid werd overtreden evenals het
gebod van de Vader, en als je gelooft, dat net als het hout de appel droeg, die van de
boom afstamt,  door  het  wonder  van  God  Mijn  Vader,  waardoor  de  eerste  mens
zondigde op aandrang (amonestement) van de vrouw, die  de Duivel had bedrogen,
betaamde het, dat de Zoon van God zou sterven [224] aan het hout om het werk van
Mijn Vader te redden; en die redding kwam Ik doen op aarde; en Ik werd geboren van
de Maagd Maria en leed de aardse kwellingen en ontving de dood aan het hout, drie
jaar nadat Ik werd gedoopt of meer en uit vijf plaatsen stroomden bloed en water uit
Me.” “Wat, Heer?” zei Joseph, “zijt  Gij dan Jezus van Nazareth, de zoon van Maria,
de vrouw van Joseph, Degene, die Judas, Uw discipel,  verkocht voor 30 deniers, en
Degene,  die  de Joden gevangen  namen  en die  zij  voor Pilates  voerden en die  zij
doodden aan het kruis en van wie ze zeiden, dat ik Hem gestolen had, omdat ik Hem
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van het kruis had afgehaald en gelegd in het graf in de rots, dat ik zo lang bewaard
had?” En Jezus Christus antwoordde: “Ik ben Diegene zelf [D+: en geloof het, zoals
je het gezegd hebt en zoals je het hebt gewild, zal je gered zijn en het eeuwig leven
hebben].” “Ha, Lieve Heer,” zei Joseph, “hebt genade met mij en medelijden, om Uw
allerheiligste gratie, want om U ben ik hier gezet en ik heb U altijd zeer bemind: nooit
durfde ik  met  U te praten,  want  ik  vreesde,  dat U mij  niet  zou geloven,  omdat  ik
dikwijls  sprak en gezelschap hield  met  hen, die Uw kwelling  nastreefden.” Daarop
antwoordde Onze Heer: “Mijn vriend is goed met Mijn vijand en dat kunt ge zien aan
uzelf,  want  de zaak is  duidelijk:  goed is  ervan de betekenis  getoond:  je  was Mijn
goede vriend en Ik kende je beter dan jij jezelf kende en daarom liet Ik je tussen hen,
vanwege het grote nut (mestier), omdat jij medelijden en smart om Mijn kwelling hebt
gehad;  en Ik wist  goed, dat  jij  Me te hulp  zou komen en helpen,  daar waar Mijn
discipelen Me niet  durven helpen en dat deed je  uit  medelijden,  om de liefde voor
Mijn Vader, die je het hart en de wil en de macht heeft gegeven om die dienst voor
Mij te doen; en Hij heeft je toegestaan die dienst aan Pilates te doen, waardoor hij je
zozeer bemind heeft, dat Ik je [225] werd gegeven en Ik van jou ben.” “Ha! Heer,” zei
Joseph, “zeg me niet zoiets, dat U van mij bent.” “Ik ben het, Joseph. Ik ben voor al
de goeden en al de goeden zijn  van Mij en weet jij  welke beloning jij  zult hebben,
omdat  Ik  aan  jou  gegeven  ben?  Je  zult  eeuwige  vreugde  na  het  einde  van  dit
sterfelijke  leven  hebben.  Ik  heb  geen  van  Mijn  discipelen  hierheen  meegenomen,
omdat er geen is, die weet van de liefde van Mij en jou. En weet wel, dat je slechts
hebt gedaan, wat je hebt gedaan, voor Mij, niet voor ijdele glorie; en niemand kent je
goede hart behalve Ik; je hebt Me heimelijk bemind en Ik jou; en weet goed, dat onze
liefde voor allen zichtbaar zal worden, die zeer onaangenaam (nuisable: ergelijk) voor
de ongelovigen (mescréanz) zal zijn, want je zal de betekenis van Mijn dood onder je
hoede hebben net als degenen, die je het zult aanbevelen; en zie het hier.” En daarop
stak Onze Heer het  kostbare Vaatwerk naar voren met  het  allerheiligste  bloed, dat
Joseph had verzameld van zijn kostbare lichaam, toen hij Hem waste.
Toen Joseph het Vaatwerk zag, herkende hij het als dat, dat hij had neergezet in zijn
huis op zo’n plaats, dat geen aards mens het wist behalve hij alleen. Daarop werd hij
vervuld van Zijn gratie en vol ferm geloof. Daarop knielde hij en smeekte om genade
aan God (dame Deu) en hij zei: “Ah! Heer, genade, ben ik dan zodanig, dat ik zo’n
kostbaar en zo’n heilig ding als dat Vaatwerk behoor te hoeden?” “Jij behoort het te
hebben  en  te  behoeden,”  zei  Onze  Heer,  “zowel  jij  als  degenen,  die  het  zult
aanbevelen: maar wat betreft degenen, die het zullen behoeden, behoort het er slechts
drie te hebben en die drie zullen het hebben in de naam van de Vader en de Zoon en
de H. Geest en ook jij  dient het te geloven en al degenen, die het in bewaring zullen
hebben, en deze drie krachten zijn één en hetzelfde ding in één God.”
Joseph was op zijn knieën en Onze Heer gaf hem het Vaatwerk en hij nam het aan en
toen zei hem Onze Heer: “Jij  bezit  het bloed van de drie Personen in één Godheid
(déité), dat uit de wonden van het vlees van de Zoon stroomde, die de dood ontving
om de zielen van de zondaars te redden; en weet je, wat je gewonnen hebt en welke
soldij  je  zult  hebben? Dat zal ik  je  zeggen; je  hebt  ermee gewonnen, dat nooit  het
sacrament  [de  Mis]  zal  worden gedaan,  waarin  niet  de  betekenis  van  je  werk  is,
waardoor al degenen beter zullen worden, die het zullen horen, en erdoor gratieuzer
zullen  zijn,  die  het  zullen  kennen of het  weten te lezen;  en wie  het  leren kunnen,
zullen erdoor meer bemind zijn in de wereld en hun gezelschap te hebben zal meer
begeerd  zijn  dat  [dat]  van  andere  lieden,  voor  diegenen,  die  de  boeken  zullen
navertellen en met hun handen zullen schrijven, en geheel vanwege de liefde van de
gratie, die Ik jou heb gegeven door het geschenk van dit Vaatwerk.”
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En toen vroeg Joseph weer aan Jezus Christus: “Heer! Als het Je behaagt en Je wilt,
dat ik het weet, zeg me wat ik toch gedaan heb, waardoor ik zulke grote gratie heb
ontvangen; want ik weet er niets van.” Jezus Christus antwoordde: “Je hebt Mij van
het  kruis  gehaald  en gelegd  in  je  rotsgraf,  nadat  Ik  had  gezeten  aan  het  Laatste
Avondmaal (la cienne) bij Simon en zei, dat Ik zou worden verraden; en net als Ik het
zei aan de tafel, zullen meerdere tafels ingesteld worden om Mij te offeren, hetgeen
het  kruis  zal  symboliseren,  en  het  Vaatwerk  daar,  waar  men  het  zal  offeren  en
heiligen, het rotsgraf, waar jij Mijn lichaam legde, wat de kelk zal symboliseren, waar
Mijn  lichaam  zal  worden  geheiligd  in  de  gedaante  van  een  hostie,  en  de  pateen
(platainne;  D:  patène),  die  erop  zal  worden  gelegd,  zal  de  deksel  (couvercle)
betekenen,  waarmee je  Me bedekte, en de doek, die  over de kelk zal zijn  [en] die
corperaux genaamd  zal  worden,  zal  de  suaire (lijkwade)  betekenen,  d.i.  de doek,
waarin je Me wikkelde,  en aldus zal voortaan altijd,  tot het einde van de wereld, de
betekenis van je werk duidelijk zijn; duidelijk voor het Christendom; en zal duidelijk
te zien zijn aan de zondaars, waardoor alle mannen en alle vrouwen, die dit Vaatwerk
zullen zien en van het gezelschap der gelovigen zullen zijn,  eeuwige vreugde [227]
zullen  hebben en vervulling  van hun harten,  mits  zij  waarachtig  gebiecht  (confés)
zullen zijn  en berouwvol van hun zonden. En al degenen, die deze woorden zullen
leren of weten, zullen erdoor gratieuzer en aangenamer in de wereld en tot Onze Heer
zijn; en zij zullen niet vals kunnen worden veroordeeld in het gerechtshof (cort) noch
door strijd  van hun rechten worden beroofd (vaincu), als  ze Me aanroepen om het
goede recht.” 
Daarna  leerde  Jezus  Christus  hem die  woorden,  die  nooit  iemand  vertellen  noch
herhalen kan, al zou hij dat nog zo graag doen, als hij niet het grote boek had, waarin
ze zijn geschreven, en dat is het geheim, dat men houdt in het grote sacrament (= de
Mis), dat men maakt op de Graal, d.w.z. op de kelk, en ik bid al degenen, die dit boek
zullen horen, dat zij,  voor God, niet meer er over vragen alhier van deze zaak, want
wie er meer over zou willen zeggen, zou zeker erover liegen, want bedenken zou hij
slechts weten het bedrog en hij zou er niets mee winnen.

Aldus overhandigde Jezus Christus Joseph het Vaatwerk ter bewaring en toen Joseph
het vasthield en Onze Heer hem de geheime woorden geleerd had, zei Hij hem: “Ga al
de keren, dat je zou willen of dat je  behoefte zult  hebben, raad vragen aan de Drie
Krachten, die Eén en Hetzelfde zijn en aan de goede gelukzalige Dame, die de Zoon
voortbracht, en je zult het hebben, zoals je hart zelf het zal zeggen; want je  zult  de
Stem van  de  H.  Geest  tegen  je  horen spreken.  En Ik zal  je  nu  niet  hiervandaan
meenemen,  want  dat is  niet  juist;  daarentegen zal je  blijven in  deze gevangenis  en
even duister als die was, toen je erin werd gestopt. Tot dat uur, dat je eruit gehaald zal
worden en tot dan zal dit licht voor je duren, dat je nu hebt; en wees niet mismoedig,
want  je  bevrijding  zal  voor  een  zeer  groot  wonder  worden  gehouden  door  de
ongelovigen en degene, die je zal komen bevrijden, zal je in liefde voor Mij ontsteken
en spreek met hem van de Drie Krachten, geheel zoals je in het hart zal komen en de
H. Geest zal in je gezelschap zijn,  die je zal leren spreken van dat, waarvan je niets
weet.”
Aldus  bleef  Joseph  in  de  gevangenis;  en  van  die  gevangenis  spreken  noch  de
apostelen noch zij,  die de schriften stichten, aangezien zij niets wisten,  behalve dat
Onze Heer wilde, dat Zijn lichaam hem werd gegeven vanwege de liefde, die hij voor
Hem had.  En toen hij  verloren was aan het  zicht  van de wereld,  hoorden ze wel
zeggen, dat hij dat was; maar ze wilden niet  spreken over hem noch iets op schrift
zetten, dat zij niet gezien of gehoord hadden, aangezien zij de wereld niet in twijfel
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(dotence) wilden brengen over Zijn  geloof noch Zijn  religie  (foi, créance), hetgeen
terecht was.

Zo bleef Joseph lang in de gevangenis,  totdat een pelgrim [in Rome kwam], die op
pelgrimage was geweest in het land Judea [en] die een ridder was in de tijd, dat Onze
Heer  over  de aarde  ging,  toen Hij  wonderen deed en de genezingen (vertuz)  van
blinden  en van  lammen  (contraiz) en van  zieken  (mésaaisiez),  want  Hij  genas  al
degenen, die Hij dat wilde doen en die het Hem plezierde; dergelijke wonderen zag de
goede man (preuzdom), die ridder was, in ruime mate; en daarna was hij zolang in het
land, dat hij Hem zag en vele malen hoorde getuigen als de Zoon van God. En toen hij
wist, dat ze Hem hadden gegrepen en geslagen en gemarteld en gedood aan het kruis
in de macht en de heerschappij van Pilates, ging hij het land uit en bezocht daarop
vele landen en vele streken. En een hele tijd later kwam hij te Rome in de tijd, dat
Vaspasian,  de  zoon van  de  keizer  van  Rome,  leed  aan  een  of  andere  lepra,  zo
stinkend, dat niemand, hoezeer die hem ook beminde, hem kon verdragen. Zeer triest
was de keizer evenals al degenen, die hem beminden; en omdat men [229] hem kon
verdragen noch zijn  cuivre, noch zijn  vivre, noch zijn  estre, zette men hem in een
stenen kamer, die geheel rond was, en erin was een klein venster, waardoor men hem
te eten gaf op een schop. Deze goede man ging naar Rome en logeerde bij een zeer
rijke man van de stad en ’s avonds begonnen ze getweeën te praten over allerlei zaken
en toen de goede man van het huis tegen zijn gast zei, dat het heel jammer was van de
zoon van de keizer, die in zo’n toestand was en door die ziekte verloren; en, om God,
als hij iets wist, dat nut (mestier) zou kunnen hebben, dat hij het hem zou zeggen. En
de goede man antwoordde: “Dat niet (Que nenil); maar zoveel kan ik je wel zeggen,
dat er daar over de zee in  het  land Judea een man was,  die men de goede Profeet
noemde; en vele genezingen (vertus) deed de Grote God voor Hem, want ik zag, dat
Hij lammen, die niet konden lopen, en blinden, die niets zagen, weer licht gaf en de
gezondheid teruggaf; en een heleboel andere wonderen en genezingen deed Hij, die ik
niet  allemaal  weet te vertellen,  maar zoveel kan ik  u wel zeggen, dat Hij niemand
genas van zijn ziekte, die Hij niet goed genas, hoe groot die [ziekte] ook was: zodat de
rijkelui en de machtige lieden van Judea Hem haatten, omdat zij niets konden doen of
zeggen, zoals Hij deed.” En de goede man van het huis vroeg aan zijn gast, wat er van
Hem geworden was en hoe Hij heette, en hij zei hem: “Ik zal het u graag zeggen: zij
noemden Hem Jezus van Nazareth, de zoon van Maria. En die lui, die Hem haatten,
gaven en beloofden zoveel aan al  degenen,  die zij  wisten,  die  hen konden helpen
tegen Hem, zodat ze Hem grepen en sloegen en martelden op al [230] de manieren,
die  zij  konden.  En toen ze  Hem al de  kwellingen  (anuiz)  hadden gedaan,  die  ze
konden, kruisigden en doodden ze Hem; en ik zweer (? Créant: geloof) u op mijn ziel
en mijn lijf, dat als Hij in leven was en men bracht Hem bij de zoon van de keizer, dat
als Hij hem zou willen genezen, Hij hem goed genas.” En de gastheer zei hem: “En
hoorde gij ooit  zeggen waarom zij  Hem doodden?”  En hij  antwoordde: “Dat  niet,
behalve door jaloezie, die ze Hem toedroegen.” “En op welke plek,” zei hij, “werd dat
gedaan en onder wiens heerschappij?” “Van Pilates, de regent (bailli) van die stad.”
“Waarlijk,” zei de ander, “zult gij het ook voor de keizer zeggen?” En hij antwoordde:
“Er is geen mens voor wie ik het niet zou zeggen, voorwaar!” En toen de goede man
had gehoord en begrepen, wat de pelgrim had verteld,  ging hij naar het hof van de
keizer en riep hem terzijde en vertelde hem alles woord voor woord, wat zijn gast hem
verteld had. [D+: Toen de keizer dat gehoord had, verwonderde hij zich zeer en zei
tegen de goede man:  “Zou dat waar kunnen zijn,  wat  je  me gezegd hebt?” En hij
antwoordde: “Ik weet er niets van, maar mijn gast heeft het mij verteld...”] “En ik zal
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hem,” zei hij,  “met u doen spreken, als ge wilt.” En de keizer antwoordde: “Ga hem
halen.” En de gastheer ging heen [D+: zijn gast vragen en zei hem: “Lieve gast, komt
met mij voor de keizer en vertelt hem dat, wat ge me gezegd hebt.” En de pelgrim
antwoordde: “Graag, heer!” Toen gingen zij voor de keizer...] en de ander ging er heel
graag heen; en toen hij voor de keizer kwam, vertelde hij hem heel het verhaal heel
goed, net zoals hij het verteld had aan zijn gastheer. 
Daarop zei de keizer: “Als  dat waar is,  dan zou er veel goeds van zijn  gekomen.”
Toen de keizer dat gehoord en begrepen had, riep hij zijn raad bijeen en toen zij allen
verzameld  waren, zei hij hen dat, wat de vreemdeling had verteld.  En toen ze hem
hoorden, waren ze zeer verbaasd erover  en zeiden,  dat  ze meenden,  dat  Pilates  te
waardig en te wijs  was, dat hij duldde, dat zo’n grote onredelijkheid (desraison: H:
folie) werd gedaan onder zijn bewind. En [de pelgrim] zei tegen de keizer, dat hij het
wel degelijk  had geduld.  “Maar kwalijk  (mar) duldde hij  het, toen hij in  de plaats,
waar hij de macht heeft, Hem toeliet de dood te ontvangen,” zei de keizer, “en dan
zonder berechting.” En er was daar een vriend van Pilates, die tegen de [231] keizer
sprak, en hij was een hoog man en zei: “Heer, ik hou veel van Pilates en ik zal niet
geloven,  dat  zo’n  waardig  man  (preuzdom),  zo  dapper  (vaillanz)  als  hij  is,  een
dergelijke  goede dokter (mire) kon laten doden, als hij  het  had kunnen tegengaan.”
Daarop werd de goede man gehaald, degene, die het nieuws gebracht had. “Heer,” zei
de raad van de keizer, “vertel ons nu dat wat ge tegen de keizer verteld hebt.” En hij
vertelde hen de schone wonderen en de schone genezingen, die Jezus deed zolang Hij
op aarde was,  en zei,  dat waarlijk  de Joden Hem doodden in  het  land,  dat Pilates
hoedde, en dat dat waar was en fout. “Weet dat, als hij nog zou leven, Hij de zoon van
de keizer zou genezen en meer nog, en voor wie niet zou willen geloven, dat dat waar
is,  stel ik  mijn  hoofd in  de waagschaal (en espison, van  espisio = sponsio, pignus:
gage), dat Pilates het nooit zou verhelen, want wie iets zou vinden, dat van Hem was,
en in Hem zou geloven en ermee de zoon van de keizer zou aanraken, dat deze zou
genezen.” Toen ze hem hoorden, waren ze verbijsterd en durfden Pilates niet  bij te
staan behalve dan, dat ze zeiden: “Als mijn heer [boden] erheen zendt en het is niet
waar, wat wil je, dat men met je doet?” “Ik wil, als hij mij mijn onkosten (despanse)
geeft, zolang de bode wegblijft, dat als het niet waar is, wat ik gezegd heb, hij mij het
hoofd  laat  afhakken.”  Toen  zeiden  ze,  dat  hij  genoeg  zei.  Toen  lieten  ze  hem
meenemen en in een kerker (chartre: D:  chambre) zetten en goed bewaken. Daarop
riep de keizer zijn mensen en zei dat hij [boden] daarheen wilde zenden om te weten
of dit wonder waar [232] zou zijn, [D+: en of iets gevonden kon worden, waarmee de
Profeet  in  aanraking  was geweest,  waardoor zijn  zoon kon genezen],  dat  ooit  zijn
zoon ervan genezen zou kunnen zijn,  dat ooit zo’n grote vreugde hem zou kunnen
overkomen. Daarop zei een vriend van Pilates: “Ge moet mij erheen zenden, opdat ik
beter dan wie ook zal weten hoe dat gegaan is en heel de waarheid zal navragen.” En
de keizer  antwoordde: “Ik zal zowel u  als  anderen erheen zenden.”  Toen ging  de
keizer praten met Vaspasian en vertelde hem heel deze zaak, zoals u het hebt gehoord
[D+: totdat de boden zouden terugkeren om te weten of het waar was of niet, wat hij
gezegd  heeft].  En toen Vaspasians  het  hoorde,  lachte hij  en was in  zijn  hart  zeer
verheugd en zijn smarten werden erdoor zeer verlicht. Daarop bad hij zijn vader, dat
als  deze  zijn  genezing  wilde  zien,  dat  hij  zo snel  als  hij  kon [boden]  erheen zou
zenden. En de keizer nam zijn boden zo snel hij kon en liet zijn brieven schrijven en
erin stond het bevel, dat zij allen geloofd moesten worden in wat ook zij vroegen over
de dood van die Man.
Aldus zond de keizer de wijste mannen, die hij had, om heel deze zaak te weten te
komen en te onderzoeken; en hij beval,  dat als Hij dood was, dat men hem iets van
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Hem moest brengen, omdat hij in zijn binnenste vasthield aan die preudome voor de
genezing van zijn zoon; en [hij] dreigde Pilates, dat als het waar was, wat hij van hem
had horen zeggen, hij het hem betaald zou zetten.
Zo vertrokken de boden van de keizer van hem om te gaan naar Judea en staken de
zee over. En toen ze waren overgestoken, stuurde de vriend van Pilates deze een brief
in  zulke  woorden,  dat  hij  zich  zeer  verwonderde over  zijn  dwaasheid  en over  de
misdaad (désavenant), die hij geduld had plaats te vinden onder zijn bewind, van de
dood van die Jezus, die aldus was gedood zonder berechting te plegen; en dat hij moet
weten,  dat  de boden van de keizer  zijn  aangekomen en dat  hij  naar  hen toe moet
komen, want hij kan hen niet ontvluchten.
Toen Pilates deze brief gehoord had, die zijn vriend hem had gestuurd, had hij angst
en beval toen zijn lieden op te [233] stijgen, want hij wilde, zei hij, de boden van de
keizer  tegemoet  gaan;  en  de  boden  van  de  keizer  reden  daarheen,  waar  ze  hem
meenden te vinden, en Pilates reed hen tegemoet. 
Zo kwamen ze elkaar tegen in Barimathie. En toen de boden Pilates zagen, durfden ze
hem geen vreugde te maken, omdat ze nog niet wisten of ze hem mee zouden nemen
naar Rome om te vernietigen. Dus overhandigden ze de brieven van de keizer, die
hem alles hebben verteld, wat de pelgrim te Rome aan de keizer verteld had. En toen
Pilates het hoorde, wist hij goed, dat hij (de pelgrim) de waarheid sprak en dat hij een
goede bode had gehad om het te vertellen. Daarop ging Pilates naar de boden, maakte
een hele mooie sier en zei hen: “Heren, deze brieven zeggen de waarheid in alles wat
ze zeggen en ik weet goed, dat Hij hier was.” En toen de boden hem hoorden, waren
ze zeer verbaasd en zeiden, dat hij grote dwaasheid had bekend, want als hij zich niet
wist te verontschuldigen, betaamde het hem te sterven. Toen heeft Pilates gesproken
en riep de boden in een kamer en liet de deuren heel goed bewaken tegen de Joden,
die het niet mochten horen. En hij begon hen heel de kindertijd van Jezus Christus te
vertellen, voor zover hij wist en wat hij had horen zeggen, waarom de rijkste mannen
van het land Hem haatten en hoe Hij degenen genas, die Hij wilde, en hoe ze Hem
beschuldigden  en  hoe  ze  Hem kochten  van  één  van  Zijn  slechte  discipelen,  die
naderhand zich verhing uit smart aan een wilg [? sau: saule; H: sureau: vlier], en al
het lelijks, dat ze Hem deden, toen ze Hem hadden gegrepen en hoe ze Hem voor hem
leidden en hoe ze Hem beschuldigden “en me vroegen,” zei hij, “dat ik Hem ter dood
moest veroordelen voor hen; maar ik zag niet in waarom ik Hem moest veroordelen,
tenzij naar hun stem. En ze waren een heel groot volk, hebzuchtig, rijk en machtig; en
ze zeiden met één stem, dat ze Hem zouden doden en dat woog me (zwaar); en ik zei
hen,  dat als mijnheer  me iets zal vragen, hoe ze me dan zullen garanderen? En ze
zeiden, dat op [hen en] hun kinderen Zijn bloed zal worden vergoten. Zo grepen ze
Hem en namen Hem mee en deden dat, wat ge gehoord hebt; ik kon Hem niet redden
en omdat ik wilde, dat men weten zou, dat ik geen schuld had en dat het me zwaarder
woog dan mooi voor me was en omdat ik schoon van de zonde wilde zijn,  vroeg ik
om water en waste mijn handen en zei: ‘net zo schoon ben ik van de dood van deze
Man als mijn handen zijn van dit water.’ Toen Hij dood was, had ik een ridder, die
van mij was en geboren in Arimathie,  die Joseph genaamd was en me diende met 5
ridders,  vanaf  dat  ik  in  dit  land  kwam,  en die  nooit  enig  geschenk van  me  wilde
aannemen, en ik promoveerde hem tot de hoogste post (? eschaoite) in mijn bewind.
En toen de Profeet was gestorven, vroeg die ridder Hem voor zijn  soldij en ik  gaf
Hem graag, want ik vond het beter Hem ten geschenke te geven dan dat ik Hem niet
gaf; hij had Hem en haalde Hem van de despit af en legde Hem in een rotsgraf, dat hij
had laten uithouwen naar zijn wens; en nadat hij Hem erin had gelegd, zag ik hem niet
meer,  noch weet  ik,  wat er van hem gewerd; maar  ik  ben ervan overtuigd, dat de
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Joden hem hebben gedood. En aldus ben ik te werk gegaan, zoals ik u gezegd heb,
maar zie nu of ik macht had tegen hen allen.”
Toen  de  boden  hoorden,  dat  Pilates  niet  zo  erg  fout  was  [235]  geweest,  als  zij
meenden, zeiden ze: “Wij weten niet of het waar is of niet, wat je ons hebt gezegd; en
als het  zo is,  dan zul je  je  goed kunnen verontschuldigen tegenover de keizer.” En
Pilates antwoordde: “Zoals ik  het  u gezegd hebt, zal ik  het  u laten zeggen uit hun
[eigen] mond, alles zoals ik  jullie  gezegd heb, behalve van Joseph, van wie ik  niet
weet, wat er van hem geworden is.” En zij antwoordden hem: “Laat hen roepen en dat
zij allen in de[ze] stad zijn over een maand, degenen, die van deze zaak waren.” En
Pilates nam zijn boden en zond hen om iedereen op te roepen en liet hen zeggen, dat
de boden van de keizer kwamen om met hen te praten.
En tot de tijd, dat de aangewezen dag kwam, liet Pilates door het hele land navragen,
of  ze  iets  konden  vinden,  dat  van  Jezus  was  geweest:  helemaal  niets  konden  ze
vinden. En de Joden verzamelden zich te Barimathie en Pilates zei tegen de boden:
“Laat mij nu eerst praten en dan zult ge horen, wat ik hen zal zeggen en wat zij mij
zullen  zeggen,  wanneer  zij  allen  bijeen  zullen  zijn;  en  al  naar  gelang  zult  ge
handelen.”  Aldus  sprak Pilates en zei toen tegen [de Joden]:  “Heren, ziet  hier  de
boden van de keizer, die gekomen zijn om te weten, wat voor Man dat was, die zich in
dit land meer heer van de wet maakte dan gij; want zij hebben, net als de keizer, horen
zeggen, dat Hij een betere dokter was dan wie ook, en de keizer vraagt Hem naar hem
toe te komen, zodra deze boden, die hier zijn, Hem zullen hebben gevonden; en ik heb
tegen de boden gezegd, dat Hij dood is en dat jullie zelf, de waardigste lieden van dit
land en de rijkste,  Hem doodden, omdat Hij zei,  dat Hij God was en de Zoon van
God, is dat niet de waarheid?” En zij antwoordden: “Ja, waarlijk  doodden wij Hem,
zonder  twijfel,  omdat  Hij  zei,  dat  Hij  de koning  van ons was en Heer  over  onze
keizer, maar jij werd zo slecht, dat je geen wraak durfde te nemen; daarentegen [236]
leek het je zwaar te vallen,  maar wij wilden niet toestaan, dat Hij zich tot Heer over
ons maakte. Daarentegen achtten wij het goed evenals jij,  dat wij Hem doodden, als
we kunnen, of Hij gehoorzaamde aan ons.” Toen zei Pilates tegen de boden: “Heren,
ge hebt goed gehoord, wat ze zeiden en welke lieden Hem hebben gedood, noch dat ik
macht had het tegen te gaan.” En de wijste der boden zei: “Ik heb nog niet de kracht
van het woord gehoord, maar ik zal het vragen.” Daarop sprak hij tegen de boden, die
zijn gezellen waren: “Nu laat mij,” zei hij,  “met hen spreken.” “Spreek,” zeiden zij.
“Heren,” zei hij tegen de Joden, “dus Pilates veroordeelde deze Man niet voor u ter
dood,  die  zich  tot  meer  dan  de  keizer  maakte?”  “Bij  mijn  geloof,  nee,”  zei  hij,
“daarentegen betaamde het ons,” zeiden ze, “dat wij hem beloofden, dat als de keizer
hem iets vroeg, dat op ons en op onze kinderen het bloed van Hem werd vergoten en
de wraak genomen, anders wilde hij Zijn dood niet toestaan.”
Toen de boden hoorden, dat Pilates niet zo fout was geweest, als ze meenden, vroegen
ze: “Heren, wat voor man was die Profeet, waarvan zoveel sprake is geweest?” En zij
antwoordden:  “Hij  deed de grootste wonderen ter wereld,” en al de hoge mensen
zeiden, dat hij een tovenaar (anchanterres) was. En de boden vroegen hen of zij iets
van Zijn spullen wisten of iets, wat Hij had aangeraakt of iets wat van deze Tovenaar
(anchantéor) geweest was, en zij antwoordden: “Wij hebben niets [van Hem], want
wat Hij ook had, werd allemaal buitengesmeten [D:  en voie: op straat] en we weten
niet wie het nam.” Tenslotte ging het  parlemenz uiteen en aldus werd Pilates verlost
van de haat der boden. Een hele tijd hierna kwam een man naar de boden, die zeer
vertoornd waren, dat hen niets gebracht was en dat ze niets gevonden hadden van de
dingen, die van die Jezus waren geweest, totdat die man hen zei: “Heren, ik ken een
vrouw, die een opgedrukt portret (visage anpraint) had, dat ze gewoon was te vereren,
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maar ik weet niet waar ze het nam, maar ik zeg u dit wel, dat ik [haar] het heb zien
hebben en vereren.”
Daarop werd Pilates geroepen en ze vertelden hem dat wat hen gezegd was en Pilates
vroeg hem hoe ze heette en in welke straat zij woonde en de man zei hem: “Zij  is
Vérone genaamd en zij woont,” zei hij, “in de Schoolstraat en is een arme vrouw.” En
toen Pilates goed gehoord had, wie zij was en hoe ze genaamd was, liet hij haar halen
en ze kwam en toen Pilates haar zag komen, stond hij voor haar op en omhelsde haar
en de arme vrouw verwonderde zich zeer over Pilates, die zo’n grote vreugde om haar
maakte. En hij nam haar apart en zei haar: “Vérone, ik heb horen zeggen, dat gij een
portret van een man in uw bezit [D: huche: kist] hebt; en ik wil u bidden en vragen, of
ik dat mag zien.” En de vrouw werd zeer bevreesd (espoentée) en zei: “Heer, ik weet
niets van dat wat gij me vraagt.” En ze wees (escondit) het beleefd heel stevig af. Bij
die woorden kwamen de boden en Pilates zei hen: “Ziet hier de vrouw [D+: waarvan
men u zei, dat zij het portret (visière) heeft].” Toen omhelsden allen haar en maakten
hele grote vreugde en vertelden de reden, waarom zij naar dat land gekomen waren en
de ziekte (malage) van de zoon van de keizer en dat hij zou genezen, naar men hem
had laten horen, als hij dat portret zou zien, dat zij heeft, en als ze het wilde verkopen,
dan kochten zij het gaarne.  En toen ze de reden hoorde, wist  ze goed, dat het haar
betaamde het te onthullen en ze zei hen: “Ha! Heren, ik zal dat, wat ge me vraagt, niet
verkopen,  zelfs  niet  als  ge me  zult  geven,  wat  ge ook hebt;  maar  als  ge me  zult
zweren, evenals al uw gezellen,  dat ge me naar Rome brengt en dat ge me niet zult
beroven van wat ik u zal tonen en dat [238] ge me vraagt, zal ik met jullie meegaan.”
En toen ze dat hoorden, waren ze heel blij en zeiden: “Wij zullen u met grote vreugde
meenemen en zullen u zweren ons te houden aan wat gij ons gevraagd hebt.” Daarop
zworen zij  allen,  al  wat  ze  wilde.  En toen ze  hadden  gezworen,  zeiden  ze haar:
“Véronne, weet dat ge nog een zeer rijke vrouw zult worden; nu toon ons, alstublieft,
dat wat wij u hebben gevraagd;” en ze antwoordde: “Wacht hier op mij en ik zal voor
u dat gaan halen, wat ge me vraagt.” Zij bleven en zij ging heen en toen ze thuis was,
nam ze de suaire (lijkwade; D: visière) en stopte die onder haar mentel en ging toen
terug; ze riep de boden terzijde  en zei hen:  “Nu zet  u allen hier  voor me.” En ze
gingen zitten en zij trok voor hen het portret tevoorschijn, wikkelde het af en toen ze
het zagen, waren ze heel blij  en stonden tezamen op en zij zei hen: “Heren, waarom
toch zijt  gij opgestaan?” En zij zeiden: “Wij konden ons niet inhouden, toen we dat
portret zagen,  zodat we wel moesten opstaan.  Ha! Veronne,” zeiden ze,  “zeg ons,
waar ge het vandaan nam en hoe ge het gekregen hebt.” En zij antwoordde: “Hoe?
Dat zal ik jullie goed vertellen.

[D+ in rood: Ci parole li contes coment la Véronique fust trouvé à Rome: hier vertelt
het verhaal hoe de Veronica te Rome terechtkwam.]

Ik had een sydoine (lap stof, lijkwade), die ik had laten maken en die ik in mijn armen
droeg om te verkopen in de stad [D: op de markt], en toen ontmoette ik hen, die al
slaand de Profeet, de handen gebonden, meevoerden, en al de Joden achter Hem, die
heel lelijk tegen Hem te keer gingen. En toen de Profeet mij zag, riep Hij me en bad
me, om de Grote God, dat ik Hem het gezicht zou afvegen en afdrogen met mijn doek
(toaille: Eng. towel). En ik nam meteen de chief (kop) van mijn sydoine, veegde Hem
af en ging heen. 
En [de Joden] voerden Hem al slaand  voort en toen ik  thuis  was en mijn  sydoine
bekeek, vond ik erop [239] dit portret gedrukt en aldus overkwam mij toen. En als ge
nu meent, dat het nut heeft voor de zoon van de keizer, zal ik met jullie  meegaan en
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het  voor  hem  meenemen.”  En  zij  zeiden:  “Hartelijk  dank,  lieve  vrouw,  wij  zijn
inderdaad van mening, dat het groot nut voor hem zal hebben.” Toen beraadslaagden
ze samen en zeiden, dat ze meteen zouden gaan. Zo regelden zij hun zaak (?), want ze
vonden verder in het land niets, dat van Hem was geweest behalve dat.

Aldus keerden de boden naar Rome terug en staken de zee over en Pilates bleef achter
in zijn domein. En toen ze te Rome kwamen, was de keizer heel blij met hun komst en
Titus vroeg hen toen, hoe ze hadden gevaren en of de pelgrim de waarheid gesproken
had.  En ze zeiden,  dat alles  zo,  als  hij  gezegd had,  waar was en meer  nog; maar
Pilates was niet zo erg fout geweest als men zei. Toen vertelden zij heel het verhaal,
zoals ze hadden horen zeggen van de ene en de andere kant. En daarop vroeg hen de
keizer: “En was Hij dan zo’n preuzdom als hij (de pelgrim) zei?” En zij antwoordden:
“Ja,  minstens.”  En  hij  vroeg  hen:  “Brengen  jullie  niets  van  Hem  mee?”  En  zij
antwoordden: “Ja,  op zo’n manier  als wij u zullen zeggen.” Toen vertelden zij het
verhaal van de vrouw en hoe zijzelf hem het kleed (drap) heeft gebracht. En toen de
keizer dat gehoord had, werd hij wonderbaarlijk blij; en hij zei, dat het een goede zaak
was, toen zij hem de vrouw hadden gebracht: “Want nog nooit,” zei hij,  “heb ik van
zo’n wonder  horen spreken.”  En ze  zeiden  hem:  “Wij  menen  dat  geen mens  kan
blijven zitten, die het ziet.” 
En daarop ging de keizer naar de vrouw en maakte haar hele grote vreugde en zei, dat
het  goed was,  dat  ze gekomen was,  dat  hij  haar een zeer  rijke  vrouw zou maken,
omdat ze hem de suaire van die Profeet had gebracht. En toen ze dat hoorde, werd ze
tot in het wonderbaarlijke [240] zeer blij en zei: “Heer, ik zou heel graag uw plezier
willen doen.” En hij vroeg haar om dat wat ze had meegebracht en ze haalde het [D:
visière)  tevoorschijn;  en  toen  hij  het  zag,  moest  hij  driemaal  buigen;  hierover
verwonderde hij zich zeer en zei, dat het het mooiste portret van een man was, dat hij
ooit zag. Daarna heeft hij het met beide handen genomen en droeg het in de kamer,
waar zijn zoon was ingemetseld,  en zette het portret in het venster. En toen die het
zag, was hij meteen gezonder dan hij ooit was geweest. En toen zei hij:  “Lieve Heer
God! Van wie is dat portret, dat me ontlast heeft van al mijn smarten?” Toen riep hij:
“Haal voor mij deze muur neer!” En dat deden ze zo snel als ze konden. En ze hebben
hem geheel gezond en vrolijk gevonden.
Heel groot was de vreugde, die keizer Titus maakte om zijn zoon Vaspasians en al de
anderen, toen ze hem gezond en vrolijk  zagen. Toen vroeg Vaspasians van wie dat
portret was en waar het verkregen was, dat zo gezond hem genezen had, iets wat geen
aards mens ooit kon doen. En de boden en zijn vader vertelden hem dat, wat de vrouw
hen verteld had en de andere wonderen, die de pelgrim zag tijdens het leven van de
Profeet. 
En  Vaspasians  vroeg  aan  de  boden:  “Hoe  is  het  toch  waar,  dat  de  Joden  zo’n
preudome als  Hij was gedood hebben?”  En zij antwoordden van ja  en toen hij het
hoorde, werd hij  zeer toornig en zei,  dat [ze] hem kwaad hadden gedaan en dat hij
nooit  meer  vreugde zou hebben totdat hij  het  zou hebben vergolden.  Toen zei hij
tegen zijn vader: “Heer, heer, gij zijt  niet langer koning of keizer of heer noch over
mij noch over iemand anders, maar die Heer is keizer, die dergelijke macht heeft, dat
Hij vandaar,  waar Hij ook is,  aan dit  portret die macht  en die deugd en die kracht
heeft gegeven, dat het mij heeft genezen, wat geen mens, al was hij nog zo hoog, kon
[241] doen; maar Deze is Heer der mensen en van alle dingen en ik bid u als mijn heer
en mijn vader, dat ge me Zijn dood laat gaan wreken op hen, die Hem zo fout hebben
gedood.” En de keizer antwoordde hem: “Ik wil, dat je heel je wil doet.” En toen hij
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dat hoorde, was hij erover tot in het wonderbaarlijke blij.  Aldus werd het portret van
Jezus Christus naar Rome gebracht, dat men de Véronnicle [D: Véronique] noemt.

En Titus en Vaspasians regelden hun zaken om te gaan naar het land Judea. En toen
ze waren overgestoken, bevalen ze Pilates, dat hij naar hen toekwam. En toen Pilates
kwam en zag, dat zij zoveel lieden hadden meegebracht, had hij angst en sprak tegen
Vaspasians terzijde en zei tegen hem: “Heer, ik ben in uw genade en, voor God, laat
me  weten,  wat  ge  erover  gedacht  hebt  te  doen  en  waarom  ge  zoveel  lieden
meebrengt.” En hij antwoordde: “Pilates, ik ben gekomen om de dood van de Profeet,
die mij heeft genezen, te wreken.” Toen Pilates hem hoorde, had hij angst, want hij
meende medeschuldig (encusez) te zijn tegenover Hem. En hij zei: “Heer, wilt  ge al
de Joden nemen of eerst weten wie fout hebben gedaan en [wie] goed?” “Ja,” zei hij,
“ik wil het graag weten, wie fout hebben gedaan en wie goed.” En Pilates zei hem:
“Heer, laat me nemen en in de gevangenis zetten en zegt, dat ge me wilt vernietigen,
omdat ik  de Profeet niet  wilde veroordelen, en doet of ge me zeer haat.” Net zoals
Pilates het had bedacht, zo deed Vaspasians met hem en liet hen bijeenroepen uit het
hele land. En toen de Joden allen bijeen waren, vroeg hij hen nieuws van die Profeet,
die zich meer heer maakte, dan zijn vader was; en toen zei hij: “Jullie deden alles als
verraders, toen jullie  Hem ook maar één dag leven toelieten.” En zij  antwoordden:
“Al  dat  deed ons Pilates,  jullie  [242]  landvoogd, die  zich  aan Zijn  kant  stelde  en
wilde, dat Hij koning was over ons, omdat Hij hem Zijn betoveringen toonde en hem
zei,  dat Hij koning diende te zijn;  en daarom namen we Hem en brachten we Hem
voor  hem om te oordelen.  En toen wij  meenden,  dat  Pilates  Hem voor  ons  zou
oordelen, zei hij ons, dat Hij niet daarvoor de dood had verdiend, dat Hij zei, dat Hij
koning over al de koningen behoorde te zijn,  en wij zeiden hem, dat Hij dat had; en
dat wij niet langer wilden toestaan, dat Hij Zijn betoveringen deed, noch dat Hij tegen
het volk zei, dat Hij koning was over jouw vader en onze heer, en hij [D: Pilates] zei
met  luide stem, dat Hij  dat zou zijn;  en dat Hij de koning  der koningen was.” En
Vaspasians  antwoordde: “Daarom,” zei hij,  “heb ik  Pilates in  de gevangenis  gezet,
want ik heb goed horen zeggen, hoe hij gewerkt heeft en dat hij Hem [D: de Profeet]
meer beminde dan ons. Nu wil ik weten, van uzelf, wie degenen waren van jullie, die
het  het  zwaarst woog, dat Hij zich heer maakte,  en wie degenen, die Hem het het
duurst betaald zetten, en hoe jullie te werk gingen tegenover Hem vanaf de eerste dag,
dat jullie  Hem zagen en waarom jullie  Hem voor het eerst begonnen te haten en wie
degenen waren in jullie raad en heel de zaak, zoals die heeft plaatsgehad.” En toen zij
[D: li Juis] hoorden, dat hij [D: Vaspasiens] heel de waarheid wilde weten, waren ze
heel blij,  omdat ze meenden, dat hij dat zei voor hun welzijn en voor de verdoeming
van Pilates; ze waren blij en verheugd erover en vertelden hem meteen heel de zaak:
hoe ze Hem hebben meegenomen en hoe Hij Zich koning over hen maakte en waarom
ze Hem haatten en hoe Judas [Hem] aan hen had verkocht  voor 30 deniers en zij
wezen degene aan, die die aan hem betaalde, en degenen, die Hem gevangen namen;
en ieder roemde zich over het lelijke, dat ze Hem deden, en ze vertelden hoe ze Hem
meenamen en hoe ze zich erover beklaagden tegen Pilates; maar hij wilde niet voor
hen  oordelen  en  dat  ondanks  hem  [D:  zonder  toestemming]  ze  Hem  doodden.
“Daarentegen sprak hij af, dat hij ons toch Hem [243] liet meenemen, als wij de dood
op ons zouden nemen  en het  bloed van Hem lieten komen over ons en over onze
kinderen, anders liet  hij ons Hem niet  meenemen; en wij beklagen ons bij jou over
hem en wij vragen, dat je ons kwijt van die afspraken.”
Toen Vaspasians  hun  ontrouw (desléiantez)  [D+:  en  hun  mauvestiez (kwaadwil)]
hoorde en begreep,  liet  hij  hen allen  grijpen en zetten in  een [D+:  sterk] huis  en
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daarna liet  hij  Pilates halen en toen Pilates voor hem kwam, zei deze hem: “Heer!
Heer! Nu weet je goed, dat ik niets verkeerd heb gedaan bij de dood van de Profeet.”
En Vaspasians antwoordde: “Je hebt niet zo’n grote fout begaan als ik meende; maar
ik wil al degenen vernietigen, die gevangen gezet zijn; want zij hebben mij allen hun
dwaling  (errement) bekend; en het  betaamt hen allen te sterven.” Toen liet  hij hen
allen grijpen en voor hem brengen, geheel gebonden aan grote hoeveelheden paarden;
en men nam er vier [D+: bij vier] en liet hen allen meteen uiteenrukken en toen de
anderen het wisten, waren ze zeer geschokt en ze vroegen hem, waarom hij dat liet
doen, en hij  zei hen:  “Om de dood van Jezus te wreken.” En hij  zei,  dat het allen
betaamde een dergelijke dood te sterven of ze gaven hem het lichaam van Jezus terug.
En ze zeiden hem: “Heer, wij overhandigden Hem aan Joseph van Barimathie; en wij
weten niet,  wat  hij  ermee  deed,  en  als  jij  ons Joseph  teruggeeft,  zal  hij  ons  wel
zeggen,  wat hij  met  Hem deed; en dan zullen  wij  je  Hem teruggeven.” En Pilates
antwoordde hen:  “Jullie  hadden geen vertrouwen in  hem (= Joseph).  Liever  lieten
jullie Hem bewaken daar, waar hij Hem in het rotsgraf had gelegd, door jullie lieden;
maar Zijn discipelen zeggen, dat zij Hem daarna gezien hebben en dat Hij is herleefd
uit de dood naar het leven.” Toen zei Vaspasians, dat het allen betaamde te sterven;
toen liet hij er zoveel doden, dat ik het aantal niet weet, en toen zei hij tegen de rest,
dat zij Jezus of Joseph moesten teruggeven, want hij wist goed, dat door hen Joseph
verdwenen was. En Pilates zei hen, dat zij hem waarlijk  ontvoerden en dat hij hem
daarna [244] niet meer zag. En ze zeiden hem, dat ze de een noch de ander wisten.
Toen liet  Vaspasians  weer een groot aantal verbranden en toen ze zagen, dat allen
dienden te sterven, was er één, die zei: “Heer, als ik Joseph aanwijs, zal ik dan veilig
zijn, ik zowel als mijn kinderen?” En Vaspasians antwoordde van ja. Daarop nam hij
hem [D: Vasp.] naar de toren, waar Joseph zat ingemetseld en zei: “Heer, ik zag hem
hierin gestopt worden en hij werd in deze veste (pierre) hieronder ingemetseld, want
wij vreesden, dat Pilates hem zou laten zoeken.” En Vaspasians vroeg hem hoelang
geleden  dat  was.  En  hij  antwoordde:  “Vanaf  de  derde  dag,  dat  de  Profeet  werd
gedood.” En  hij  vroeg:  “Waarom zetten jullie  hem [daar]  en  wat  heeft  hij  jullie
aangedaan?” En [de man] antwoordde: “Omdat hij ons beroofde van het lichaam van
de Profeet en het legde op zo’n plek, dat wij het niet konden vinden. Aldus werd de
Profeet gestolen en wij weten goed, dat, vanaf Hij ons ontstolen werd, Hij van ons zal
worden gevraagd. Wij besloten dus, dat als Hij van ons werd gevraagd en wij konden
Joseph grijpen en laten sterven, dat we altijd zouden kunnen zeggen, dat hij Hem zou
hebben gehad en dat  wie  ons Joseph terug zou brengen,  wij  Jezus  zouden geven,
omdat wij goed weten, dat hij  dood zal zijn;  en dat deden wij,  omdat we hoorden
zeggen, dat de discipelen zeiden, dat Hij herleefd was. Dit is de reden, waarom wij het
deden.” En Vaspasians antwoordde: “Doodden jullie  hem voordat jullie  hem in die
toren zetten?” En [de man] antwoordde: “Dat niet; maar we sloegen hem heel hard
voor de dwaasheid, die hij zei.” Toen zei Pilates: “Gelooft ge, dat hij dood is?” En [de
man] anwoordde hem: “Heer, hoe zou hij in leven kunnen zijn,  want het is zo lang
geleden,  dat  hij  erin  werd gezet?”  En Vaspasians  antwoordde:  “Hij  kan best  hem
gered hebben, Die mij heeft genezen van mijn ziekte, iets wat geen mens kon doen
behalve Hij;  en dat is  Dezelfde voor wie hij werd ingemetseld;  want mij,  die  Hem
[245]  nooit  zag en  helemaal  niets  voor  Hem deed,  heeft  Hij  genezen  en gezond
gemaakt van die afschuwelijkste ziekte, die ooit een mens had; en Hij is Degene, voor
wie hij  werd ingemetseld en geslagen en Die  hem werd gegeven;  ik  denk niet  dat
Jezus zo ellendig hem heeft laten sterven.” Daarop liet Vaspasians de steen optillen
van de kerker en hij boog zich naar beneden en riep Joseph, maar die antwoordde niet
en de andere lieden zeiden hem: “Heer, ge verwacht wonderen om te menen, dat die
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man zo lang in leven kan zijn gebleven.” En hij antwoordde: “Ik geloof pas zeker dat
hij dood is,  als  ik het zie.” Daarop vroeg hij om een lang touw. En men bracht het
hem en hij riep hem diverse keren en toen hij zag, dat hij niet antwoordde, daalde hij
zelf af naar beneden en toen hij beneden was, keek hij alle kanten uit en zag in een nis
[D: hoek] van de kerker een licht  en toen hij het licht zag, beval hij het touw op te
trekken en ging toen die kant uit. En toen Joseph hem zag komen, stond hij voor hem
op en zei: “Wees welkom [D+: , Vaspasiens];” en toen deze zijn naam hoorde, was hij
zeer verbaasd en zei: “Wie ben je, die zo goed mijn naam weet en toch, toen ik je riep,
me niet wilde antwoorden?” 
En hij zei: “Ik ben Joseph van Barimathie.” En toen Vaspasians het hoorde, was hij
heel blij erover en zei: “Gezegend zij de Heer, die jou heeft gered, [want] die redding
kan niemand doen dan Jezus.” Toen omhelsden ze elkaar en kusten en ondervonden
hele grote vreugde en toen zei Vaspasians tegen Joseph: “Joseph! Wie leerde jou mijn
naam?” En Joseph antwoordde hem: “Diegene, die alle zaken weet.” En Vaspasians
vroeg hem als hij het wist, dat hij hem zegt, wie [246] die Man is, die hem genas van
zijn  ziekte. En Joseph vroeg hem van welke ziekte dat was en hij  vertelde hem de
ziekte en hoe hij ervan genezen was. En toen Joseph het gehoord had, lachte hij en
zei: “Vaspasians! Ik weet wel,  wie je genas en wilt  ge het weten, wie Hij is  en hoe
Zijn naam is? Als je het wilt geloven, zal ik je Hem leren kennen net zoals Hij het mij
heeft bevolen.” “Zeker,” zei hij, “ik zal graag in Hem geloven.” “Nu geloof dan,” zei
Joseph, “dat Hij de H. Geest is, die alle  dingen schiep en die de hemel en de aarde
maakte en de dag en de nacht  en de vier elementen en de engelen maakte en alles
schiep, en wat ook ik je zal zeggen.”
“Toen  Hij  de  engelen  gemaakt  had,”  zei  Joseph,  “was  er  een  deel  van  slecht  en
degene, die slecht waren, waren vol [D+: mauvestié en] trots en jaloezie en begeerte.
Zodra zij het waren, wist Onze Heer het; en Hij liet  hen uit  de hemel vallen en zij
regenden drie dagen en drie [D: 4 en 4] nachten zo hard, dat nooit meer daarna het zo
hard regende.2 Van hen regenden drie generaties in de hel en drie op aarde en drie in
de lucht. De drie, die in de hel zijn, kwellen de zielen en de drie, die in de lucht zijn
en op aarde met de mensen, misleiden hen en tonen de weg van zondigen; en als ze
hebben gezondigd, zetten zij al de zonden op schrift en aldus bedriegen zij de mensen.
En  de  anderen,  die  in  de  lucht  zijn  gelaten,  hebben  andere  wijzen  van  bedrog,
waarmee ze zich heel hard moeite geven (painnent), want zij nemen de gedaanten aan
van vele figuren en dat alles doen zij om de mensen te bedriegen en om hen in dienst
van de Vijand te brengen, want  zij laten hen dwaas dromen op velerlei wijzen.  En
aldus zijn die drie generaties, die drie maal drie zijn, dus negen generaties, die uit de
hemel vielen, die het kwaad en het [247] bedrog op aarde brachten. En de anderen, die
in  de  hemel  bleven,  versterken  de  mensen  en  weerhouden  hen  te  zondigen  tot
beschaming en verachting van hen, die de haat van God najagen, die hen had gemaakt
van zo’n geestelijk iets als Zijn wil was; en Hij besloot om hun desertie (déserte) van
hen af te komen om hun dwaze uitsloverij (démenement). En vanwege de verachting
door hen maakte God de mens van het smerigste [D: boue: slijk], dat er was. En toen
Hij hem zo mooi gemaakt had, als Hij was, gaf Hij hem [D+: verstand en] geheugen
en blies  leven en licht  in  hem en zei,  dat met  zijn  nageslacht  Hij de zetels van de
andere negen zou vullen.”
“Toen de Duivel wist,” zei Joseph tegen Vaspasians, “dat zoiets smerigs als de mens
was, zowel van leem als van water, daarheen zou gaan, vanwaar hij  was gekomen,
was hij heel toornig en dacht diep na in zijn  hart, hoe hem te misleiden;  want toen

2 Zie 2 Petrus 2:4: Want wanneer God de zondige engelen niet spaarde, maar ze naar de hel verwees, en
opsloot in donkere holen, om ze vast te houden voor het oordeel…
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Onze Heer de man gemaakt had, zette Hij hem in het paradijs en van de man maakte
Onze Heer de vrouw; en toen de Duivel het wist, legde hij zich zeer op de loer (en
aqait), hoe hij hen zou bedriegen. En de Duivel deed zo, dat hij als eerste de vrouw
bedroog met een appel, omdat het vrouwengestel zeer zwak is, en de vrouw [bedroog]
de  man.  En  toen  ze  allebei  bedrogen  waren,  wierp  Onze  Heer  hen  uit  Zijn
allerheiligste  plek,  die  geen zonde toeliet,  en toen bekenden de man en de vrouw
elkaar  vleselijk  zodanig,  dat  zij  kinderen  ontvingen,  en van  die  twee kwamen  de
volkeren en van hen, die van hen afstammen. En dit  volk wilde de Duivel hebben,
omdat [de man]  toegestemd had in zijn  wil.  Maar de Lieve Vader, die de Heer van
alles is,  deed vervolgens een wonderwerk om hem te redden, die Hij gemaakt had,
want Hij zond Zijn Zoon naar de aarde in de maagd Maria; omdat alle voorafgaande
tijden (siègles) verdoemd waren door de vrouw, zei Hij,  als Degene, die niets fouts
wilde doen, dat Hij hen vrijkocht door de vrouw. En Hij deed aldus, want Hij zond
Zijn [248] Zoon naar de aarde en dat was Jezus, die geboren werd te Belleam van de
maagd Maria zonder zonde en onbevlekt; Deze was Degene, die over de aarde ging
[D+: 30 en 3 jaar]; Deze was Degene,  die  de schone wonderen deed en de goede
werken en nooit iets slechts deed; Hij was het, die de Joden doodden aan het kruis van
hout, vijf  en een half jaar [sic!] nadat Hij was gedoopt; want  omdat Eva en Adam
zondigden door de appel, die het hout had gedragen en voortgebracht, betaamde het,
dat de Zoon van God stierf aan het hout om de mens en het werk van Zijn eigen Vader
vrij te kopen. Aldus kwam de Zoon van God op aarde sterven om het werk van Zijn
Vader te redden en het is deze Zoon, die geboren werd van de maagd Maria, die de
Joden hebben gedood: nooit wilden zij Hem erkennen als Heer. En Deze is Degene,
die jou heeft  genezen en voor wie ik hier gevangen heb gezeten en Degene, die de
vrijkoop (rachat) van de zonde van de mens heeft gedaan en die hem vrijkocht van de
pijnen van de hel.3 Aldus heeft de Zoon het werk van de Vader,  de Zoon en de H.
Geest gered. En je moet geloven, dat deze Drie Eén en Hetzelfde in God zijn en dat
kun je  zien  aan  dat  Hij  je  heeft  genezen,  en Hij  is  Degene  die  je  hierheen  heeft
gevoerd om te zien, dat Hij mij heeft gered, dat wat geen mens kan doen behalve Hij.
Daarom geloof het bevel van Zijn discipelen, die Hij op aarde heeft achtergelaten om
Zijn naam te verhogen (?  Essaucier) en om de zondaars te behoeden [D+: voor de
Vijand].” En Vaspasians antwoordde: “Joseph, zeer goed heb je me getoond, dat Hij
de Heer is van alles en dat deze God de Vader en de Zoon en de H. Geest is; en aldus,
zoals je het me hebt gezegd en getoond, aldus geloof ik het en zal ik het geloven.”
Toen zei Joseph hem: “Vaspasians! Zorg ervoor, dat zodra je hieruit zult  zijn  je de
discipelen laat zoeken, die Zijn wet handhaven en het bevel bewaren, dat Hij hen op
[249] aarde gaf; zij zullen je  raad geven en het Heilig  Doopsel geven, waardoor je
gered zult zijn. En weet, voorwaar, en geloof het ook, dat Hij herleefd is en dat Hij is
heengegaan naar het bevel van Zijn Vader en in het vlees zelf,  waarin Hij op aarde
was.”
Aldus  heeft  Joseph  Vaspasians  bekeerd  en  tot  vast  geloof  gebracht.  Toen  riep
Vaspasians degenen, die boven waren, en zij antwoordden: “Wat wilt gij, heer?” “Ik
wil,” zei hij, “dat jullie deze toren neerhalen van buiten, want ik heb Joseph gezond en
wel in leven gevonden.” En toen zij hem hoorden, waren ze zeer verbaasd en zeiden,
dat dat niet  kon zijn.  En hij beval hen, dat ze snel de toren lieten neerhalen;  en ze
deden aldus. En toen ze hem hadden neergehaald, kwam Vaspasians eruit en bracht

3 Vrijkopen: 1 Petrus 1:18: vrijgekocht uit uw ijdele levenswandel, die van uw vaders stamt […], door
het kostbaar Bloed van Christus… Voor de grondvesting der wereld was Hij was daartoe voorbestemd,
maar eerst op het einde der tijden (= na 5500 jaar!) is Hij verschenen.
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Joseph met zich mee. En toen de omstanders hem zagen, verwonderden zij zich zeer
en zeiden dat heel sterk de kracht is van Wie hem heeft gered.
Aldus bevrijdde Vaspasians Joseph uit de gevangenis en hij bracht hem voor de Joden
en toen ze daar kwamen, waar de Joden waren, verwonderden zich zeer al degenen,
die hem zagen; en toen zei Vaspasians: “Geeft mij Jezus, want ziet hier Joseph.” En
zij  antwoordden: “Wij  overhandigden [Hem]  aan hem,  zeg jij,  wat er met  Hem is
gebeurd.” En Joseph antwoordde: “Jullie  weten goed, wat ik met Hem deed en waar
ik Hem gelegd heb; jullie  lieten Hem bewaken door jullie wachters; maar weet goed,
jullie, dat Hij herleefd is als God [D+: en als de Heer, die Hij van ons allen is].” Toen
waren de Joden zeer verbijsterd en Vaspasians deed met hen wat ook hem behaagde;
en degene, die hem Joseph had aangewezen, en zijn  nageslacht  liet  hij over aan de
macht  (menaie)  van  Jezus  Christus;  want  hij  liet  hen  zetten in  boten en afstoten
(poindre) de zee op. [250] 
En daarna ging hij naar Joseph en zei hem: “Heer! Zou ge iemand van die lui willen
redden?” En Joseph antwoordde: “Dat niet; tenzij ze geloven in de Vader en de Zoon
en de H. Geest en in de Drieëenheid, zowel als dat de Zoon van God geboren [werd]
van de Maagd Maria; verder wil ik niemand redden.” En Vaspasians zei luid: “Zijn er
geen van mijn mannen, die enige van deze Joden willen kopen?” En dat zei hij tegen
de Romeinen en zij waren allen heidenen; en waren met hem meegekomen om hen te
vernietigen. Zij hoorden het en kochten velen en Vaspasians gaf hen 30 voor 1 [D: 4]
denier.

En Joseph had ook een zuster, die de naam Enysgeus had en haar heer had de naam
Brons,  die  veel hield  van zijn  zwager  Joseph van Barimathie.  Toen Brons en zijn
vrouw hoorden, dat Joseph levend was gevonden, waren ze heel blij;  ze gingen naar
hem, daar waar ze hem wisten, en zeiden: “Heer! Wij komen op jouw genade.” Toen
Joseph het hoorde, was hij heel blij en zei: “Zegt niet op die van mij, maar op die van
Degene, die geboren werd van de Maagd Marie en die mijn leven gered heeft zo lang
en in wie ik voortaan altijd zal geloven.” En Joseph vroeg hen of er nog meer waren,
die  erin  zouden willen  geloven  en hij  zou hen  redden  van  deze  foltering.  En zij
spraken met anderen en vonden er velen, die zeiden, dat zij zouden geloven in Hem
en dat wat Joseph hen zou zeggen. Aldus kwam voor hem een zeer groot deel der
Joden en ze zeiden hem,  dat ze zouden geloven in  die God, waaraan hij geloofde.
Toen hij hen aldus hoorde spreken, zei hij hen: “Lieve heren, zorgt ervoor, dat ge me
geen leugens laat horen vanwege de vrees voor de folter van Vaspasians, want jullie
zullen  het  heel  duur betalen.”  En ze zeiden hem:  “Heer,  wij  zouden niet  tegen je
durven  liegen.”  En  Joseph  antwoordde  [251]:  “Als  jullie  willen  geloven,  wat  ik
geloof,  zullen  jullie  hier  niet  blijven  in  jullie  erfgoederen noch in  jullie  woningen
(manoirs). Daarentegen zullen jullie  in  verbanning (en essil) gaan en alles om God
achterlaten (guerpiroiz).” En ze zeiden, dat ze dat heel graag zouden doen. En hij ging
naar Vaspasians en zei hem: “Vergeeft deze lieden uw kwaadwil (mautalent).” En hij
vergaf hen uit liefde voor Joseph.

Aldus nam Vaspasians wraak voor de dood van Jezus Christus en daarna liet Joseph
zich en zijn  aanhang (maisniée) dopen door de hand van Sint Climant  (Clement) en
Vaspasians deed hetzelfde. En daarna verzamelde Joseph zijn lieden en ging het land
uit naar, waar Onze Heer hem bevolen had, door vreemde gebieden; maar eerst nam
hij  afscheid  van  Vaspasians.  En  hij  ging  door  hele  verre  landen  en  onder
vreemdelingen,  die  hij  bekeerde  tot  het  geloof  in  Jezus  Christus.  Heel  ver  en  in
vreemde  landen voerde Joseph degenen,  die met  hem meegingen;  en toen ze daar
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waren, toonde hij  hen vele  malen  en vertelde hen vele  schone  woorden van Onze
Heer; en hij beval hen te arbeiden.
En een hele tijd ging hun zaak heel goed, maar naderhand ging die zo slecht, zoals ik
u zal zeggen, dat wat ze ook deden en werkten ten kwade ging. En aldus waren ze een
lange tijd, totdat ze het niet  langer konden verdragen, en dat kwaad overkwam hen
door  een  slechte  manier  van  zondigen,  die  zij  onder  elkaar  aangegaan  waren  en
waardoor al de aardse goederen hen ontbraken; en die zonde was onverstandige lust
(luxure sans raison). En toen zij zo aangedaan (ataint) waren, dat ze het niet langer
konden uithouden, gingen ze naar Bron, die dikke maatjes was met Joseph, en zeiden
hem: “Heer, al de aardse goederen en alle aardse overvloed, die wij gewoon waren te
hebben, ontbreken ons thans, geen volk had ooit zo’n groot ongerief (mésaise) als wij
hebben; en om God willen we je bidden, dat je erover spreekt met Joseph en dat je
[252] hem vertelt  van het  grote ongerief,  dat wij  hebben  van de honger,  want  het
scheelt maar weinig of we eten niet [D: sterven], zowel wij als onze kinderen.” Toen
Brons  hen  aldus  hoorde praten,  had hij  zeer  groot medelijden  en zei  hen:  “Is het
allang,  dat  jullie  deze grote smart  hebben?”  “Ja,  heel  lang,”  zeiden ze,  “maar  we
hielden  het  verborgen,  zolang  als  we  konden;  en we willen  je  bidden,  dat  je  aan
Joseph vraagt, of het is door onze zonde of door de zijne.” En Brons antwoordde, dat
hij het heel graag zou vragen. Toen ging Brons naar Joseph en vertelde hem de grote
smart, die de mensen leden: “En ze vragen je en informeren, dat omwille van God je
hen weet mee te delen, of het is door hun zondigen of door uw.” En hij antwoordde:
“Ik bid tot Degene, die van de Maagd Maria werd geboren en zal bidden zoals tot
mijn vader, totdat ik deze zaak weet.” Toen was Joseph bevreesd, dat hij veracht werd
en iets had gedaan, dat Onze Heer boos was, en zei: “Brons, ik zal het weten als ik het
kan; en dan zal ik het je zeggen.” En toen ging Joseph huilend voor zijn Vaatwerk en
knielde en zei: “Heer, die van de Maagd geboren bent omwille  van Jouw medelijden
en omwille  van Jouw zoetheid  en om alle  schepselen  te redden, die  aan U willen
gehoorzamen, Heer, net zo waar als ik U dood zag en lichamelijk levend en toen ik U
ontving in mijn armen na het werk van de dood, toen Nicodemus U had ontnageld met
de  tang  van  het  heilige  ware  Kruis,  en  later  me  zei  in  de  toren,  waarin  ik  was
ingemetseld,  Heer, dat Ge me beval,  dat al de keren, die ik hulp zou willen hebben
van U, dat ik moet gaan voor dit kostbare Vaatwerk, waarin Uw waardige bloed is,
Heer, even waardig vraag ik U en bid ik, dat Ge me raad zult geven van dat, wat die
lieden me vragen, opdat ik eraan kan werken naar Uw plezier en naar uw wil.” [253]
De Stem van de H. Geest verscheen toen aan Joseph en zei hem: “Joseph! Wees niet
langer  mismoedig,  want je  hebt  geen schuld  aan deze zonde.” “Ha, Heer!” zei hij,
“staat nu toe, dat ik hen uit mijn gezelschap verwijder (ost), die in dergelijke zonde
zijn.”  En de Stem antwoordde:  “Joseph!  Je zult  namelijk  iets  van grote betekenis
doen, dat je Mijn bloed zult stellen ter beproeving van de zondaars. Joseph, herinner
je, dat Ik werd verkocht en verraden op aarde en dat Ik het goed wist, al sprak ik er
toen niet veel over toen Ik over de aarde ging, tot op het laatst, toen Ik bij Simon zat
en zei, dat met Mij at en dronk, die Mijn vlees zou verraden; diegene, die het goed
wist, wie dat had gedaan, had schaamte. En hij trok zich een weinig naar achter Me
terug; noch zette hij sindsdien zich in het gezelschap van Mijn discipelen en om het
aantal te volmaken (parfaire) hoort er een ander in zijn plaats; maar in zijn plaats zal
niemand zitten, voordat jij er bent neergezet; maar dat zal niet meer zijn aan de tafel
van die discipelen,  maar aan een andere, die die zal symboliseren. En je weet goed,
toen je was gezeten aan de tafel bij Simon aan het Laatste Avondmaal (cienne), dat Ik
goed wist, dat Mijn lijden Mij zou overkomen. En in naam van die tafel wil Ik, dat je
een vierkante maakt; en wanneer je dat zult hebben gedaan, roep dan Bron je zwager,
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die een preudom is en van wie vele preudome zullen afstammen en zijn afgestamd; en
zeg hem dan, dat hij naar dat water (aigue) gaat en een vis voor je gaat vangen en de
allereerste, die hij zal ophalen, je  brengt. En wanneer hij zal gaan vissen, zal jij  de
tafel  opstellen  en wanneer  je  die  geheel  opgesteld  hebt  en de tafelkleden  (napes)
erover gelegd hebt, neem je je Vaatwerk en zet het in het midden van dat deel, waar
jij zult willen gaan zitten en daarna bedek je hem met een plooi (ploi; D: pan) van de
doek (toaille); en wanneer je dat alles zult hebben gedaan, neem je de vis, die Brons je
zal brengen, en je legt die aan de andere kant tegen je vaatwerk. En wanneer je  dat
gedaan zult hebben, laat je je mensen komen en [254] zeg hen, dat ze nu dat zullen
zien,  waarnaar  ze  vroegen  en  wie  van  hen  zondigden.  En  dan  ga  je  zitten  ter
symbolisatie van Mij, net zoals Ik zat aan het Laatste Avondmaal, en Brons zal gaan
zitten rechts van je en dan zal je zien, dat hij zich zal terugtrekken van jou, zoveel als
de  plek  van  een  mens  aan  ruimte  bevat;  en  weet,  dat  die  plaats  de  plaats  zal
symboliseren, waarvan Judas opstond, toen hij wist [H: dat Ik wist], dat hij Mij had
verraden, en die plaats zal niet gevuld kunnen worden, totdat de zoon [van de zoon]
van Bron en Anysgeus het volbrengt. En wanneer je Bron hebt laten gaan zitten, roep
je je volk en zeg hen, dat als ze goed geloof hebben in de Vader en de Zoon en de H.
Geest  en  de  avenement (?  [op]komst,  troonsbestijging)  van de  Drieëenheid  en de
geboden van de gehoorzaamheid, die Ik je geleerd en bevolen heb en jij hen in naam
van de Drie Deugden, die Eén en Hetzelfde zijn in God, ze naar voren gaan en gaan
zitten aan Zijn [D: Gods] gratie.” [D+: Daarop vertrok de Stem.]

Joseph deed zoals Onze Heer hem beval;  en een groot deel van hen ging zitten en
meer waren er van hen, die er niet bij gingen zitten, dan van hen, die zaten; de tafel
was  geheel  gevuld  behalve  de  plek  tussen  Joseph  en  Bron,  die  niet  gevuld  kon
worden. En toen zij, die zaten te eten aan de tafel, de zoetheid voelden, die zij hadden,
en de vervulling van hun harten, waren ze heel snel de anderen vergeten. Eén was er
onder hen, die aan de tafel zaten, die de naam Petrus had. Deze Petrus bekeek hen, die
rond hen stonden, en zei hen: “Heren, voelen jullie niets van deze gratie, die wij [255]
voelen?”  En ze antwoordden hem:  “Nee,  heer,  wij  voelen  er helemaal  niets van.”
Daarop zei hen Petrus: “Dan deden jullie  deze zonde, waardoor jullie  de schaarste
(disiète; D: famine) hebben gehad, waarover jullie lieten navragen aan Joseph.”
Toen zij Petrus aldus hoorden spreken, waren zij beschaamd en ze gingen het huis uit;
er was er één, die achterbleef in het huis, die huilde en een hele meelijwekkende toer
bouwde, en toen de dienst  afgelopen was,  stonden ze op en gingen terug onder de
andere mensen. En Joseph had hen bevolen, dat ze iedere dag moesten komen op het
uur  van  tierce naar  die  gratie,  en  aldus  kende  Joseph  door  het  gebod  van  Jezus
Christus en door Zijn kracht de zondaars en dat was daar, waar het Vaatwerk de eerste
keer in beproeving werd gezet. Aldus waren zij een lange tijd en leidden zo’n leven en
zij zonder [gratie] vroegen vaak van de gratie aan hen, die die hadden, wat dat was,
wat zij aan tafel voelden, en wie hen daar aangewezen had; en hoe ze er heengaan en
wat hun mening was, wanneer ze er zijn. En zij antwoordden hen: “Ons hart kan niet
bedenken noch de mond zeggen de grote vreugde noch de zaligheid (délit), waarin wij
zijn, zolang als we erin zitten, en wanneer we zijn opgestaan, duurt de gratie voor ons
tot de volgende dag [D+: het uur van tierce].” En de anderen vroegen hem: “Waar kan
zo’n  grote  gratie  vandaan  komen,  die  aldus  het  mensenhart  vervult?”  En  Petrus
antwoordde: “Die komt van Hem, die Joseph 42 jaar in de gevangenis redde.” “En dat
Vaatwerk, dat wij hebben gezien,” zeiden de anderen, “dat nooit ons getoond was en
waarvan we niet weten wat het is, wat betekent dat?” En Petrus antwoordde: “Door
dat Vaatwerk zijn  we uit  elkaar gegaan, zowel door de deugd, van Wie erin is,  als
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door de kracht ervan; want het staat geen zondaar in zijn  gezelschap toe, als ze niet
waardig zijn,  en dat kunnen jullie  zien aan julliezelf.  Maar zeg me [256] nu,” vroeg
Petrus, “welke zin (talent: intentie) jullie  hadden, toen Joseph jullie  zei, dat jullie aan
de tafel mochten gaan zitten?” En zij zeiden, dat ze helemaal niets voelden van die
gratie; niets was er voor hen, noch konden ze tot de tafel naderen, “vooral toen we
haar zo vol mensen zagen, dat niemand nog tussen hen kon gaan zitten, behalve dan
op de plek naast Joseph, waar niemand kon komen (ataindre).”
“Nu kunt ge goed zien en weten,” zei Petrus, “degenen, die de zonde deden, waardoor
gij  de grote schaarste hebt  en waardoor ge die  grote gratie  verloren hebt,  die  wij
hebben.” En ze zeiden hem: “En wij zullen  ronddwalen als  ellendelingen (chaitif),
maar  leer  ons toch,  wat  wij  zullen  zeggen aan de andere  mensen,  waar we jullie
hebben gelaten?” En hij zei hen: “Wij zijn achtergebleven (remex) in de gratie van de
Vader en de Zoon en de H. Geest en op aanwijzing van het geloof van Joseph.” “En
wat kunnen we zeggen van het Vaatwerk, dat we zagen, en hoe zullen we het noemen,
dat zozeer ons (?) aangenaam (agrée) is en jullie nog meer, die geen moeite (painne)
meer  in  jullie  leven  hebben?”  “Zij,  die  het  goed  zullen  willen  noemen  of  naam
geven,” zei Petrus, “zullen het, naar mijn weten (escient), de Graal noemen, omdat het
zo aangenaam (agrée)  is  en behaagt  (abélist)  aan degenen,  die  in  zijn  gezelschap
kunnen verkeren, want iedereen heeft zoveel van het goede als de vis, die ontsnapt in
het water uit de handen van de persoon, die hem vasthoudt.” En toen zij dat hoorden,
zeiden ze, dat het terecht de naam Graal [D: Graaux] moet hebben, en aldus noemden
zij het, die  weggingen, evenals zij,  die achterbleven, en Joseph hoorde die naam en
deze behaagde hem zeer. Zo gingen de enen heen en de goeden bleven achter en toen
ze  au main naar de dienst  gingen,  die voor hen was ingesteld,  en men hen vroeg,
waarheen zij gingen, antwoordden zij,  dat ze naar de dienst van de Graal gingen; en
van toen af aan werd deze geschiedenis genaamd: li contes del Graal.

[257] Aldaar, zegt  li contes, liet  het gezelschap van die lui,  die fout waren, een van
hun gezellen achter, die zeer fout en ontrouw was en een wellustige bedrieger, die de
naam Moys had. Deze Moys deed zich voor ten aanzien van de wereld als zeer wijs
en kennisrijk  (escientreux) en hij  had zeer goede spreekvaardigheid en maakte heel
goed zijn zinnen, wanneer men hem om een of andere reden had opgedragen iets te
zeggen  en  zijn  geweten (conscience)  was  zo,  dat  hij  zeer  wijs  scheen  te  zijn  en
nederig en vroom in de ogen der mensen. En hij zei tegen hen, die weggingen: “Ik ga
nooit weg van dit goede volk, dat God met Zijn gratie voedt (paist).” En toen huilde
hij en bouwde een hele trieste en meelijwekkende toer. Dus bleef hij achter en toen de
zondaars waren weggegaan, hadden zij veel strubbelingen (tribulacions) onderling,
noch  slaagden  ze  er  ooit  in  daar  te  komen,  vanwaar  ze  kwamen,  en  Moys,  die
achterbleef bij de goeden, riep al de keren, dat hij de gratiehebbers zag, om genade
heel eenvoudig en uit zijn hart in schijn; en hij zei hen: “Bidt, om God, Joseph, dat hij
genade met mij heeft en dat ik mag hebben van die gratie [D+: die jullie hebben].” En
aldus bad hij hen vele malen.
Lang leed Moys deze smart tot een dag kwam, dat al degenen van de gratie tezamen
spraken en zeiden, dat ze heel veel medelijden hadden met Moys. “Maar wat zullen
we  eraan doen?”  zeiden ze.  “We  zullen  Joseph erom bidden,”  zeiden  ze,  “als  gij
ermee  akkoord bent.” Toen stemden ze samen  ermee in,  dat  ze hem erom zullen
bidden. Daarna gingen ze allen tezamen naar Joseph en toen ze er waren gekomen,
lieten  ze  zich  allen  vallen  aan  zijn  voeten  en  zij  riepen  om  genade  en  Joseph
verbaasde zich zeer, wat zij hadden.  En hij  zei hen:  “Lieve heren, wat wilt  ge van
me?” En zij antwoordden: “De meesten van hen, die hierheen kwamen met ons, zijn
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weggegaan [258] omwille  van het  grote ongerief  (mésaise) van de honger,  die  zij
hadden vanaf dat wij begonnen de gratie van jouw Vaatwerk te hebben, heer, en er is
er één achtergebleven, die de naam Moys heeft, die heel hard zich berouwt van zijn
zonden en zegt, dat hij nooit een dag zal vertrekken van ons, en heel teder huilt. En hij
heeft  ons gebeden,  dat  wij  jou  voor hem zullen  bidden,  dat  hij  van die  gratie  zal
krijgen, zoals God Onze Heer toestaat, die wij hebben in jouw gezelschap.” En toen
Joseph hen aldus hoorde praten, zei hij hen: “Lieve heren, de gratie is niet aan mij om
te geven, maar Onze Heer geeft die aan degenen, die het Hem behaagt en die zonder
zonden zijn, die het betamen haar te hebben, maar degene, voor wie jullie het vragen,
lijkt me niet te zijn, zoals hij zich voordoet, noch zoals hij het voorkomen heeft, noch
misleidt hij ons maar zichzelf; en als hij ons denkt te misleiden, zal hij vooral zich in
zijn  eigen werk misleiden.”  En zij  antwoordden hem:  “Toch zullen  we nooit  hem
geloven om de schijn,  die hij maakt, als hij dat doet uit list  (barat), maar, om God,
geeft hem van die gratie als ge kunt.” En Joseph antwoordde: “Als hij erbij wil zijn,
dient  hij zo te zijn,  als  hij zich voordoet, maar listigaards (bareterres), die anderen
willen bedriegen (? conchier) door list (barat), waarvan geen grote vreugde zal zijn,
dat de list  de listigaard bedriegen moge?” “Ja,” zeiden ze. “En jullie  zullen zien op
zijn  tijd,”  zei hij,  “heel zijn  gemoed en desondanks zal ik  Onze Heer bidden voor
jullie, die me erom bidden.” En zij antwoordden hem: “Hartelijk dank, heer!”
Toen ging Joseph geheel alleen voor de Graal en ging ervoor op de grond liggen op
ellebogen  en  knieën  en  bad  Jezus  [259]  Christus,  Onze  Redder,  dat  Hij,  uit  Zijn
medelijden en uit  Zijn  gratie,  hem een ware demonstratie (démostrance) van Moys
maakt; of hij zo is, zoals hij doet voorkomen. Daarop verscheen de Stem van de H.
Geest aan hem en zei: “Joseph! Joseph! Nu is de tijd aangebroken, dat je  zult  zien,
wat Ik gezegd heb van de lege zetel aan de tafel, die tussen jou en Bron is; je bidt voor
Moys, die je meent evenals degenen, die je erom hebben gebeden, dat hij zo is, zoals
hij zich voordoet, en als hij zozeer de gratie bemint, als hij doet voorkomen goed te
zijn, laat hij dan naar voren komen en gaan zitten aan de tafel; en je zult dan zien, wat
hem zal geworden.” Aldus,  zoals de Stem had bevolen aan Joseph, deed hij het en
toen ging hij terug en sprak tegen degenen, die voor Moys hem hadden gebeden, en
zei hen: “Zegt,” zei hij,  “tegen Moys, dat als hij  zo is,  dat hij de gratie behoort te
hebben, niemand hem die kan afnemen;  en als hij anders is  en niet  zo, als  hij zich
voordoet, dat hij dan niet waagt te komen, want niemand kan hem zo goed bedriegen
of verraden  (trair)  als  hijzelf.”  Zij  gingen  naar  hem en zeiden  hem geheel  zoals
Joseph hen had bevolen te zeggen en toen Moys hen zo hoorde spreken, werd hij heel
blij  en zei:  “Ik vrees niets dan slechts de toestemming  van Joseph en dat  hij  niet
gelooft, dat ik zo ben, dat ik er wel behoor te zijn en te zitten.” En zij antwoordden
hem: “Zijn verlof heb je zeker, als je zo bent, als je ons doet voorkomen.” En hij zei,
dat hij zo is. Toen namen ze hem tussen hen en maakten grote vreugde en brachten
hem mee naar de dienst; en Joseph zei, toen hij hem zag, tegen hem: “Moys, Moys,
nader niet iets, waartoe je niet waardig bent deel te hebben, want niemand kan je zo
goed bedriegen als jij  jezelf; dus zorg ervoor, dat je bent zoals die lieden menen en
zoals jij hen hebt gezegd.” “Zo waar,” zei Moys, “als ik goed ben, zo betaamt het mij
te verkeren in jullie  [260] gezelschap.” “Nu kom dan naar voren,” zei Joseph, “want
als je zo bent, als je zegt, zullen wij het goed zien.”
Daarop gingen Joseph en Brons,  zijn  zwager, en al de anderen zitten aan de tafel,
ieder op zijn plaats, net als zij gewoon waren te doen. En toen ze allen gezeten waren,
bleef Moys achter hen staan en had angst. En hij ging rond de tafel,  maar hij vond
nergens plaats, waar hij kon gaan zitten behalve naast Joseph; en hij ging er naar toe,
ging erop zitten en zodra hij gezeten was, zonk hij in de grond, want meteen opende
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zich de aarde en slokte (sorbi) hem op en sloot zich weer boven hem en uit  niets
bleek,  dat  hij  er  ooit  was geweest.  En toen zij,  die  aan de tafel  zaten,  dat  zagen,
werden ze heel erg bang voor deze, die aldus van tussen hen uit verloren ging.
Aldus waren ze bij die dienst die dag en toen zij waren opgestaan, sprak Petrus tegen
Joseph en zei hem: “Heer! Heer! Nog nooit waren wij zo bang als we nu zijn;  wij
bidden je, bij al de Krachten, waarin jij gelooft, als het je behaagt en jij het weet, dat
je ons zegt, wat van Moys is geworden.” Joseph antwoordde: “Ik weet het niet; maar
als het Degene behaagt, die  ons zoveel heeft getoond, zullen we vast  de rest ervan
weten.” Toen ging Joseph geheel alleen huilend  voor zijn  Vaatwerk en knielde  ter
aarde  op  ellebogen  en  op  knieën  en  zei:  “Lieve  Heer  God,  heel  goed  zijn  Uw
wonderen en wijs Uw werken; Heer, even waar als U bloed en vlees aannam in de
Maagd Maria  en zij  droeg aan Vader  en aan Zoon en van haar  geboren werd op
Kerstdag en op aarde kwam om Uw aardse kwelling  te lijden en U overgaf aan de
dood  om ons  te  redden,  even  waar  als  dat  waar  is  en  dat  Ge  me  redde  uit  de
gevangenis  van aartsbisschop Cayphas,  waar Vaspasians  me  kwam zoeken op Uw
bevel,  Heer, en dat Ge me zei,  dat alle  [261] keren, dat ik bekommerd (encombrez)
zou zijn, Gij zou komen naar mij, Heer, en ik bid U en vraag, dat Ge me haalt uit deze
twijfel (guidance) en met zet in waar nieuws, wat er van Moys geworden is, zodat ik
waar nieuws kan zeggen aan deze lieden,  die Gij Uw gratie hebt  gegeven en mijn
gezelschap.” Toen daalde de Stem van de H. Geest af naar Joseph en zei: “Joseph!
Joseph! Thans is de betekenis gekomen, die Ik je zei, toen je deze tafel stichtte, want
Ik zei je, dat de plek, die naast jou leeg zal zijn, ter nagedachtenis zal zijn aan de plek,
die Judas verliet, die naast Mij zat aan het Laatste Avondmaal,  want hij verloor die
door het verraad, dat hij Mij aandeed, en Ikzelf zei hem, dat met Mij dronk en at, die
Me zou verraden; en toen zei Ik tegen de discipelen,  toen hij opstond, dat zijn plek
nooit zal worden gevuld vóór de Dag des Oordeels, dat jij hem zou vullen, wanneer je
zou aandragen de kennis van je [D: Mijn] dood; en evenzo zeg ik je, dat die plek nooit
gevuld kan worden aan jouw tafel, voordat de derde man van je geslachtslijn hem zal
vullen en dat zal zijn [via] de zoon van Bron en Hanysgeus, je zuster, van wie hij zal
afstammen,  zal deze plek vullen en daarenboven bij die [tafel],  die  in de naam van
deze zal worden gesticht, en degene, van wie je vraagt, die er ging zitten, wil je weten
wat  er  van  hem  geworden  is?  Dat  zal  ik  je  zeggen.  Toen  hij  van  de  andere
ongelovigen,  die weggingen,  achterbleef,  deed hij  dat  slechts om jou te misleiden,
want hij geloofde niet, dat jij noch zij van jouw gezelschap zo’n grote gratie zouden
bezitten als ze hadden en hebben; maar hij bleef slechts achter om je gezelschap te
bedriegen en weet, dat hij is [262] gezonken in de afgrond (abisme) en dat van hem
geen sprake meer zal zijn  vóórdat degene, die die zetel zal vullen,  hem zal vinden
(truist); en hij zal zo zijn,  dat hij geen zin (cure) zal hebben in de aardse genoegens,
noch van degene, die verloren is, dient langer sprake te zijn; en degenen, die van Mijn
gezelschap en van het jouwe zullen vertellen, zullen zijn graf noemen: cors Moys. Zeg
het aldus en vertel het tegen je discipelen en denk eraan te handhaven en te doen, dat
je je beloning hebt na je dood en aan je levend, die je om Mij hebt verworven.”

[D+ (titel in rood): Hier vertelt het verhaal,  hoe de Stem van de H. Geest sprak tot
Joseph en hem de slechtheid van Moys vertelde.]

Aldus sprak de Stem van de H. Geest tegen Joseph en leerde hem aldus het slechte
leven van Moys en de slechte inborst (corage) en [Joseph] ging meteen weg. En hij
heeft  het aan Bron en Petrus verteld en aan alle  andere discipelen en toen die hem
gehoord en begrepen hadden, zeiden ze, dat heel sterk de gerechtigheid (jostise) van
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Onze Heer  Jezus Christus is  en zeer  dwaas degene,  die omwille  van dit  ellendige
leven deserteert, dat hij geen liefde zal hebben naar welk lichamelijk genot dan ook.

Aldus waren ze tezamen een lange tijd in dat gebied, totdat Joseph door het land van
het grote Bretaigne had gepreekt, waardoor ze Christelijk  werden al de hoge mensen
en de kleine  lieden en daarna ondernam hij  rondgaan in  die diverse delen van het
westen,  zoals  ge  gehoord  hebt  van  het  verhaal,  maar  alle  avonturen,  die  hem
overkwamen, kan ik u niet vertellen,  voor de rest betaamt het me te quanchir (? Zie
210).  En we zullen zeggen,  dat zolang Joseph en zijn  gezelschap in  die  woestenij
(déserz) waren, dat Brons en Hanygeus twaalf [263] kinderen hadden, die allemaal
zonen waren en zeer schone bacheler en heel groot, en ze waren zeer bekommerd en
[wel] zozeer, dat Anysgeus tegen Bron, haar heer, sprak en tegen hem zei: “Heer, gij
zou Joseph, mijn broer, moeten vragen, wat wij zullen doen met onze kinderen, want
wij mogen niets doen, tenzij naar zijn bevel en naar zijn wil.” En Bron antwoordde en
zei:  “Vrouw, geheel zoals gij het hebt  gezegd, zullen wij het doen, want ik  zal het
graag doen.” En toen ging Bron meteen naar Joseph en zei hem: “Heer, ik kom met je
praten en [het is] naar de raad van je zuster, wat ik je kom zeggen; en we willen dat je
het  weet, dat wij twaalf heel schone en hele lieve  zonen hebben en wij willen hen
geen doel (entante) zetten dan door God en naar uw raad.” En Joseph antwoordde:
“God,” zei hij, “bekeert (atort) hen om in het H. gezelschap van Hem te ontvangen en
ik  zal  Hem er  heel  graag om bidden.”  Daarop lieten zij  het  zolang  rusten,  totdat
Joseph op een dag [D: de volgende dag] zeer heimelijk  voor zijn  Vaatwerk was en
zich  zijn  neven  herinnerde  en  onmiddellijk  tot  Onze  Heer  bad  of  het  Hem  zou
behagen,  dat zijn  neven zouden worden bekeerd (atorné: H:  consacrés:  gewijd)  tot
Zijn dienst; en dat Hij hem, als het Hem behaagde, erover een of ander teken gaf. En
toen Joseph zijn rede had beëindigd, verscheen aan hem een engel en zei: “Joseph,
Jezus zendt me naar je om te verklaren (certifier), wat je zult doen met je neven; Hij
zegt (mende) je, dat Hij wil, dat ze bekeerd (atorné) zullen zijn tot Zijn dienst en dat
ze  een  meester  over  zich  zullen  hebben  en  dat  ze  zich  houden  aan  de  aardse
(terrienne, H: tiers) orde, d.w.z. dat vrouwen zullen hebben zij, die ze willen hebben,
en zij, die er geen willen hebben, zullen discipelen zijn om Zijn dienst te doen en H.
Kerk te handhaven, zoals het voor hen nuttig (mestiers) zal zijn; [264] en de rest zal
getrouw zijn; beveel aldus aan de vader en aan de moeder, dat zij jou degene brengen,
die  geen  vrouw zal  willen  nemen,  en  als  je  hem  zult  hebben,  kom dan  vóór  je
Vaatwerk en dan zul je de woorden van Jezus Christus horen, die zal spreken tot jou
en hem samen.”

Toen de engel tot Joseph had gesproken en Joseph hem goed gehoord had, steeg de
engel op naar de hemel en Joseph bleef heel blij achter en was heel verheugd over de
eer, die zijn neef zou hebben. En hij ging terug naar Bron en zei hem: “Bron, je hebt
me om advies over mijn neven en jouw zoons gevraagd: ik bid je, dat je hen bekeert
in  aardse plaats (atornés en leu terrien) en tot het  handhaven  van de wet op zo’n
manier,  dat ze vrouwen en kinderen zullen hebben, zoals andere mensen dienen te
hebben; en als er één bij is, die geen vrouw wil hebben, breng hem dan bij mij.” En
Bron antwoordde: “Heer, tot uw bevel en tot uw plezier.” 
Aldus ging Bron naar zijn vrouw en vertelde wat Joseph hem gezegd had en toen de
moeder het hoorde, was ze heel blij en zei tegen haar heer: “Haast u met dat te doen,
wat mijn  broer u bevolen heeft en doet het snel en zo spoedig als ge zult kunnen.”
Toen sprak Bron met zijn zonen en zei hen: “Mijn lieve kinderen, wat voor mensen
zouden jullie  willen zijn?” En de meesten antwoordden hem: “Zoals gij zult willen.”
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“Ik wil,” zei hij,  “dat zij van u, die vrouwen zouden willen hebben, ze hebben en dat
zij ze goed en loyaal (leiaument) houden, zoals ik jullie  moeder heb gehouden tot nu
toe.” En toen zij dat hoorden, waren ze heel blij en zeiden: “Lieve vader, wij zullen je
bevel  doen  zonder  overtredingen.”  Toen  zette  Brons  door  (pourchaça),  lang  en
dringend, totdat ze vrouwen hadden; en die ze wilden hebben, hadden ze volgens de
wet van Jezus Christus en naar het  bevel van de H. Kerk. Maar nog [265] was het
Christendom zeer teer (? tenue) en heel nieuw in dat land, dat men la bloe Bretaigne
noemde,  dat  Joseph  recentelijk  had  bekeerd  (convertie)  tot  het  geloof  van  Jezus
Christus.  De ene van de twaalf zonen [D: de 12e van zijn  zonen] van Bron had de
naam Alain li  Gros, deze wilde geen vrouw ooit nemen.  Hij zei daarentegen, dat al
zou men hem villen, hij [nog] geen vrouw zou nemen. En toen zijn vader hem hoorde,
verwonderde hij zich zeer erover en zei hem: “Lieve zoon, dat je geen vrouw neemt
zoals je broers deden?” En hij antwoordde: “Heer, omdat ik geen zin erin heb, zal ik
er nooit een hebben.”
Aldus, zoals ik u gezegd heb, huwde Brons van zijn kinderen de elf en de twaalfde
bracht hij naar Joseph en zei hem: “Heer, zie hier uw neef, die om mij noch om zijn
moeder een vrouw wilde nemen.” En Joseph glimlachte erom en zei hem: “Deze,” zei
hij, “zult ge me geven, jij en je zuster?” En hij antwoordde: “Dat waarlijk heel graag,
heer.” 
En toen Joseph hoorde, dat hij werd gegeven, was hij heel erg blij en Alains zelf zei,
dat hij het geschenk goedkeurde. Daarop nam Joseph hem in zijn armen, omhelsde en
kuste hem en daarna zei hij tegen de vader en de moeder: “Gaan jullie naar huis, want
hij zal bij mij blijven.” Toen gingen ze weg, Bron en zijn vrouw, en hun zoon bleef bij
Joseph en Joseph nam hem mee en zei hem: “Lieve dierbare neef, grote vreugde moet
ge hebben, want Onze Heer heeft  u uitgekozen om Zijn  dienst  te doen en om Zijn
naam te verhogen (essaucier); lieve zoete neef, gij zult de leider zijn van je broers en
ga niet ver uit mijn buurt en ge zult de waarheid van Onze Heiland horen. En als het
Hem behaagt, zowaar als Hij God en Heer is, dan zal Hij aan ons verschijnen.” Toen
ging Joseph voor zijn Vaatwerk en bad Onze Heer, dat als het Hem zou behagen, dat
Hij een waar teken zou geven voor zijn neef en voor zijn leven, dat hij zal leiden.
[266] Toen Joseph zijn gebed beëindigd had, hoorde hij de Stem van de H. Geest, die
hem zei: “Joseph, je neef is kuis en eenvoudig en van goede zin; hij zal alle dingen,
die je hem zal leren, geloven; en zeg hem en vertel heel de liefde, die Ik heb gehad
voor jou en hoe Ik op aarde kwam en waarom en hoe jij Me zag verkopen en kopen en
hoe Ik werd gelegd in de aarde en hoe Ik oprees uit de dood tot het leven en hoe Ik je
werd gegeven en hoe je Mijn lichaam waste toen je het had afgehaald van het kruis en
hoe  je  Mijn  Vaatwerk hebt  gekregen en hoe je  het  bloed van Mijn  lichaam hebt
gekregen en hoe je werd gevangen genomen en gestopt in de gevangenis en hoe je
daar 42 jaar was en hoe Ik je te hulp kwam en hoe Ik je troostte, en welk geschenk Ik
je gaf en aan al degenen, die van onze liefde zullen weten te vertellen en die die zullen
kunnen leren vertellen van het leven en de liefde, die Ik had voor je en zal hebben; en
weet  goed en denk daaraan en zeg het  aldus  tegen je  neef,  dat Ik  je  heb gegeven
vervulling der mensenharten in je leven, zowel aan je gezelschap als aan al degenen,
die behoorlijk  perfect  onze woorden zullen kunnen vertellen  en spreken over deze
gratie  tot de wereld,  die  zo plezant  is;  veel  beter zullen  zowel de mannen  als  de
vrouwen zijn,  die een goed hart  zullen hebben, en beter zullen zij hun rechtmatige
erfgoed hoeden, dat zij niet  foutief kunnen worden veroordeeld,  d.w.z., dat zij  hun
zielen  beter  zullen  behoeden  en  hun  lijven  van  zondigen  en  van  het  doen  van
schandelijkheid (vergoigne), want het is geen rechtmatige zaak, en van het doen van
foute  eden  (seiremenz)  in  Mijn  naam;  voor  dit  alles  moeten  de  ware  gelovigen
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oppassen. En wanneer je hem dit alles zult hebben getoond en geleerd, toon hem dan
je Vaatwerk en zeg hem, dat het bloed, dat erin [267] zit, van Mij is,  en dat zal de
bevestiging van Mijn geloof zijn en hij zal nog veel beter geloven. En toon hem hoe
de Vijand moeite doet (se painne) om diegenen te bedriegen, die zich aan Mij houden;
en dat hij zichzelf goed hoedt, dat hij nooit ontsteekt (eusin) in grote woede, noch in
grote toorn (orbeté), zodat hij niet helder ziet, en dat hij bij zich houdt de dingen, die
het snelst hem zullen afbrengen van kwade gedachten en van woede en dat hij slechts
liefde voor deze dingen heeft,  want dat zijn  de dingen,  die hij het  meest  nodig zal
hebben en die hem beter zullen hoeden tegen bedrog (angin) en de Vijand; en dat hij
zich hoedt voor de vreugde des vlezes, want die is niet waardig (preuz), want vreugde
is  niet  preuz,  die  terugkeert  tot smart.  En wanneer  je  al deze dingen  zult  hebben
getoond en gezegd,  beveel  en bid  hem,  dat  hij  ze onthoudt,  zodat  hij  ze weet  te
vertellen aan degenen, die hij mee zal nemen en die hem houden voor zo’n waardige
(preudome), dat ze het waarlijk  dienen te weten, dat hij de waarheid zegt; en overal
waar hij  zal gaan,  moet  hij  spreken van Mij  en van Mijn  werken en hoe meer hij
erover zal spreken, des te meer  zal hij  er [voldoening]  vinden,  als  hij  Me waarlijk
bemint; en zeg hem, dat van hem een mannelijke erfgenaam dient af te stammen, aan
wie de gratie van Mijn Vaatwerk dient over te gaan (repairier); en net zoals Ik je heb
gezegd, zul je hem leren en hem ons gezelschap tonen en wanneer je dit zult hebben
gedaan,  overhandig  je  en beveel  je  hem aan de hoede van zijn  broers en van zijn
schoonzusters en dat hij zal gaan naar het westen naar de verste gebieden, die hij zal
vinden, en in al de plaatsen, waar hij zal komen, Mijn naam verhogen (essaut); en zeg
zijn vader Bron, dat hij hen zijn gratie geeft en morgen, wanneer jullie allen tezamen
zullen zijn,  zullen jullie  een licht  (clarté) onder jullie  zien komen, dat een  brief zal
brengen en die brief moet ge overhandigen aan Petrus en hem bevelen, dat hij gaat
naar die gebieden, die hem het best bevallen,  en dat hij nooit wanhoopt, dat Ik hem
ooit zal vergeten. En wanneer je  hem dit  zult  hebben gezegd, moet je  hem vragen,
waarheen zijn hart hem trekt, en beveel hem, dat hij je zegt zonder iets te verbergen,
[268] waarheen hij denkt (bée) te gaan; en hij zal je zeggen, dat hij naar de vaux de
Avaron zal gaan en naar die landen, die geheel in het Westen gelegen zijn, en je moet
hem bevelen, dat hij dáár wacht, waar hij zal stilhouden, op de (zoon van de [sic!])
zoon van Alain, en dat hij niet uit het leven naar de dood zal kunnen gaan, voordat hij
hem gezien heeft, die  zijn  brief zal lezen en uitleggen en die hem de kracht  en de
deugd van Mijn Vaatwerk zal vertellen; en degene, die er zal komen, zal hem nieuws
over Moys vertellen en wanneer hij al die dingen zal hebben gehoord en gezien, zal
hij overlijden4 en komen in de glorie. En wanneer je hem dit hebt gezegd en ingeprent
(enorté),  stuur  je  je  neven  weg  en  zeg  hen  nogmaals  al  deze  woorden  en  deze
instruktie.” Al hetgeen de Stem zei tegen Joseph, hoorde Alains en werd erdoor zeer
bekeerd (convertie) en vol van de gratie van Onze Heer, dat is  van de H. Geest. En
toen Joseph gehoord en begrepen had, wat de Stem hem gezegd had, vertelde hij aldus
tegen zijn neef; en hij verhaalde al die dingen, die hij wist vanaf dat hij werd geboren,
die hij had geleerd van Jezus Christus en van Zijn  geloof,  en degene,  die dit  boek
maakte, zegt, dat als hij alle dingen wilde vertellen, die Joseph vertelde aan zijn neef
Elain,  dat  dit  boek  zich  tweemaal  met  geschrijf  zou verdubbelen,  maar  wie  toch
(itant) ervan gehoord zal hebben, zal zeer dwaas (fox) zijn,  als hij niet goed luistert
naar wat Joseph zijn neef leert. Wat hij hem ook getoond en geleerd had, onthield de
knaap heel goed en [Joseph] zei toen na afloop: “Lieve zoete neef, heel goed moet ge
goed zijn,  want Onze Heer heeft u zoveel van Zijn  gratie gegeven, dat ge leider en
gids (gugerres) zult  zijn  over uw broers en uw [schoon]zusters en over vele andere
4 zie H, 203 nt. 1.
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mensen.” En toen Joseph hem dat alles getoond had, bracht hij hem terug naar zijn
vader en zei hem: “Bron,” zei Joseph, “deze zal op aarde hoeder zijn van zijn broers
en  van  zijn  [schoon]zusters  en  beveelt  hen,  dat  zij  hem geloven  en  dat  zij  hem
raadplegen in alle zaken, waarvan ze in twijfel zijn,  en dat ze hem geloven en goed
weten, dat ervan hen goeds zal toekomen; en geeft hem, terwijl zij toezien, uw gratie.
En ze zullen hem eerder geloven en beter beminnen (anmeront = aimeront) en hij zal
hen goed besturen met  behulp van God, zoveel als ze hem zullen willen geloven.”
Alles, net zoals Joseph het beval aan zijn zwager Bron, deed deze.
De  volgende  dag  kwamen  ze  weer  allen  bij  de  dienst  op  het  prime-uur  en  toen
verscheen het licht, dat de brief bracht, en toen zij die allen tezamen op de tafel zagen,
stonden zij  op en Joseph verhief  zich en hij  nam hem en riep Petrus en zei hem:
“Petrus, lieve dierbare vriend, Jezus Christus Onze Vader, die ons vrijkocht (? raant)
van de pijnen van de hel, heeft u uitgekozen om deze boodschap te doen en deze brief
te brengen, daarheen waarheen gij zult willen.” Toen Petrus [270] het hoorde, zei hij:
“Heer, ik durf niet zo te zijn,  dat Hij Zijn  boodschap op mij leggen zal zonder Zijn
bevel.”  En Joseph antwoordde: “Beter kent  Hij  u,  dan gijzelf  u kennen zult,  maar
zoveel bidden wij om liefde en gezelschap, dat gij ons zegt, welk gebied uw gedachte
is, naar welke plaats ge wilt gaan.” En hij antwoordde: “Ik weet het heel goed, dat ge
geen bode ooit liever ermee belast zag. Ik zal gaan naar de vaux d’Avaron5 naar een
eenzame (solutaire) plaats in het  Westen en daar zal ik  wachten op de genade van
Onze Heer. En ik bid u allen, dat ge Onze Heer zult bidden, dat de Vijand kracht noch
macht zal hebben me te verstoren (H: van het rechte pad brengen) en dat God niet
toelaat, dat ik plan (angin) noch moed (corage) noch zin zal hebben te gaan, te doen
of te zeggen op geen enkele manier  tegen Zijn  zin  en dat de Vijand me noch kan
verleiden noch op zo’n manier misleiden, dat ik de liefde voor Hem verlies.” En zij
antwoordden hem: “Petrus, moge Hij je ervoor behoeden, zoals Hij het kan doen.”
Toen gingen ze allemaal samen naar Bron en spraken met zijn kinderen en Bron zei
hen  daarna:  “Lieve  kinders!  Jullie  zijn  allen  mijn  zoons  en  mijn  [D+:
schoon-]dochters en jullie  kunnen zonder  gehoorzaamheid  niet  de vreugde van het
paradijs  hebben. En daarom wil ik, dat jullie  allen zullen gehoorzamen aan één van
jullie en zoveel als ik goeds en gratie kan geven, geef ik aan mijn zoon Alain en ik bid
hem en beveel, dat hij jullie  allen onder de hoede neme [D: zal hebben], en [271] ik
beveel jullie,  dat ge allen aan hem zult  gehoorzamen,  zoals jullie  moeten doen aan
jullie  heer en dat jullie  voor alle zaken, waarmee jullie  bekommerd zullen zijn,  naar
hem zullen gaan en hij zal jullie  erin gidsen (adrecera); en zorgt ervoor, dat ge geen
zaak aanvangt te doen dan op zijn bevel.”
Aldus  vertrokken de kinderen van hun vader  vandaan en hadden aldus  de man en
vrouw gegarandeerd (garant), dat zij Alain geloven met al hun zaken. En aldus nam
hij hen mee naar vreemde landen en door alle landen, waar Alains [D: Helains] kwam,
liet  hij  door de beste bewoners van steden en kastelen alle  mensen verzamelen en
preekte en vertelde hen van de dood van Jezus Christus en maakte hen het nieuwe
geloof van Zijn allerheiligste naam bekend; en hij had zo’n grote gratie als nooit een
mens groter kan hebben. Aldus gingen ze weg en vertrokken, maar over hen wil ik nu
niet meer praten tot de route van het verhaal me naar hen terugvoert (ramaint).

[27]  Dit  zegt  het  verhaal  alhier,  dat  toen  die  jongelui  vandaar  weggegaan  en
vertrokken waren, Petrus Joseph riep naar [D: en] alle andere discipelen en hem zei:
“Heer, het betaamt dat ik heenga naar het bevel van Jezus Christus.” Toen kwamen
allen  in  eenzelfde  gevoel (corage) en baden Petrus,  dat  hij  zou blijven;  en Petrus
5 H, 270 nt. 1.
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antwoordde: “Ik heb zin noch wil te blijven; maar om liefde voor jullie zal ik vandaag
blijven en morgen tot na de dienst.” Aldus bleef Petrus die avond daar en Onze Heer,
die alles had beschikt (esgardé), zoals het moest zijn, zond Zijn bode naar Joseph, die
hem riep en zei: “Joseph! Joseph! Wees niet langer mismoedig; het betaamt, dat je de
wil doet van Jezus Christus en dat men vertelt van de liefde van jou en Hem. Nu zijn
je neven weggegaan, die daar zich zullen terugtrekken en Petrus is bang om te gaan en
weet je waarom aan jullie  allen tezamen de zin (talanz) gekomen is,  dat jullie  hem
terughielden vandaag? Onze Heer wilde hem hier, zodat hij de waarheid kan zeggen
aan degenen voor wie hij weggaat; wanneer hij jouw Vaatwerk en andere zaken, zoals
Ik je zal zeggen, gezien zal hebben, dan zal hij gaan, Joseph, het betaamt, dat al de
zaken,  die een begin hebben,  een einde zullen  hebben;  Onze Heer weet  goed, dat
Brons van zichzelf een zeer waardig man (preuzdom) is, en daarom wilde Hij, dat hij
de vis ging vangen (porchaçast), die bij jullie  dienst is, omdat Hij wilde,  dat hij de
hoeder is van dit Vaatwerk na jou en dat je hem zegt en leert, hoe hij zich gedragen
moet en heel de liefde van jou en van Jezus Christus en hoe je Hem bemint vanaf het
uur, dat je geboren werd, zodat je  hem goed versterkt (afermes) in ferm geloof; en
vertel hem, hoe Jezus tot je kwam in die toren en hoe Hij je dit Vaatwerk bracht en de
woorden,  die  Hij  je  leerde,  toen  Hij  sprak  tegen  je  in  de  kerker,  dat  zijn  die
allerheiligste woorden, die men houdt voor [D: noemt] het geheim van de Graal. 
[273] [D (in rood): Het verhaal heeft verteld hoe Joseph aan Petrus verteld heeft van
de dood van Jezus Christus. Daarna vertelde hij hem hoe hij aan Brons het Vaatwerk
overhandigde en hem beval het te behoeden.]
En wanneer  je  hem dit  gezegd hebt,  beveel je  hem het  Vaatwerk aan en de hoede
erover en vanaf dan zal de minachting (mesprisons) op hem zijn en al degenen, die
van hem horen spreken, zullen hem de Rijke Visser noemen vanwege de vis, die hij
viste, en aldus betaamt het hem te zijn en evenals iedereen gaat hij weg en zal hij gaan
naar  avalant [waar de zon ondergaat], betaamt het, dat al deze lui zich begeven (se
traient) naar het westen. Zodra de Rijke Visser in het bezit zal zijn van het Vaatwerk
en van de gratie, zal het betamen, dat hij zal gaan (aval) naar het westen, daar waar
zijn  hart hem zal zeggen, en daar waar hij  zal stilhouden, zal het  betamen,  dat hij
wacht op de zoon van zijn zoon en [D+: dat hij]  die gratie van [D: en] je Vaatwerk,
die je hem zult aanbevelen en die hij heeft, aan hem vertelt en geeft, wanneer het tijd
zal  zijn,  dat  hij  die  zal  moeten hebben.  En dan zal  tussen  jullie  voltooid  zijn  de
betekenis van de Drieëenheid, die is  per drie [D+: Personen] en dan zal zijn van de
derde (tierz) ten pleziere van Jezus Christus, die Heer van alle dingen is. Wanneer je
dit Vaatwerk aan Bron zult  hebben overhandigd en de gratie aanbevolen en je  zult
ervan ontheven (dessaisiz) zijn,  dan zal Petrus gaan en hij zal goed kunnen zeggen,
voorwaar,  dat  hij  de Rijke  Visser  ervan bezit  heeft  zien nemen en dat  is  de zaak,
waarvoor hij  achterbleef tot morgen;  en wanneer  hij  dit  gezien zal hebben,  zal hij
gaan over de zee en over land met heel zijn Vaatwerk en Hij,  die alle goede dingen
onder  Zijn  hoede heeft,  zal  [274] hem behoeden;  en jij,  wanneer  je  dat alles  zult
hebben gedaan, zult afscheid nemen van de aardse (terrien) wereld en gaan naar de
eeuwigdurende vreugde; en je erfgenamen zullen allen,  wanneer zij zullen komen te
sterven, evenals al degenen, die van jouw zuster zullen afstammen en zijn afgestamd,
deelgenoot (parçonnier) zijn aan de grote vreugde, die nooit een einde zal nemen; en
al degenen, die goed erover zullen weten te spreken, zullen erom voor beminder en
dierbaarder  worden  gehouden  door  alle  waardige  mensen  en  door  alle  mensen
tezamen.”
En aldus deed Joseph het, zoals de stem van de bode van Jezus Christus hem had
gezegd. Alles zei hij hen behalve de woorden, die Jezus Christus zelf hem geleerd had
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in de kerker, maar die woorden leerde hij enkel en alleen aan de Rijke Visser op zo’n
manier als hij ze had opgeschreven en toonde hem het geschrift heimelijk.  Toen alle
anderen hadden gehoord en begrepen, dat Joseph hun gezelschap ging verlaten, waren
ze  zeer  ontdaan  en  toen  Petrus  dat  had  gehoord  en  begrepen,  dat  Joseph  ervan
ontheven was en hem (Bron) zijn  gratie had overhandigd en de geboden verteld en
geleerd had en [dat] hij hem in het bezit had zien krijgen, heeft hij afscheid genomen
en toen ze waren opgestaan van de tafel, ging hij heen.
Bij het afscheid nemen was er geklaag en gezucht en er werden vele tranen gehuild uit
grote nederigheid en er werden gebeden (oreisons et prières) gezegd. En Joseph bleef
achter samen met de Rijke Visser en was nog drie dagen in zijn  gezelschap; op de
vierde dag zei Bron tegen Joseph: “Heer, een grote lust komt bij me op om weg te
gaan,  als  het  je  behaagt.” En Joseph antwoordde, dat  het  hem heel  goed behaagt,
evenals het hem behaagt en Onze Heer. “En je weet goed, wat je vervoert (anportes)
en in welk gezelschap jij heengaat en geen der anderen van ons gezelschap weet het
zo [275] duidelijk  als  jij  en ik  het  weten. Maar jij  zal heengaan,  waarheen je  zult
willen, en ik zal blijven op het bevel van mijn Heiland.” Aldus gingen zij uiteen en de
Rijke Visser ging heen, over wie vele verhalen naderhand verteld werden in Groot
Brittannië en aldus bleef Joseph achter en eindigde op aarde en in het land, waarheen
hij  was  gezonden  door Jezus  Christus  [D:  was  geboren].  En  mijnheer  Robert  de
Borron, die dit verhaal in autoriteit opstelde (mist en autorité) met toestemming van
H. Kerk en op verzoek van de waardige graaf van Montbéliart, in  wiens dienst  hij
was, zei, dat wie goed dit boek zou weten, zowel zou weten te zeggen als te vertellen,
wat Alains li Gros, de zoon van Bron, overkwam en waarheen hij is gegaan en welk
leven hij leidde en welke erven afstamden van hem en welk leven de erven leidden;
en ook zal het hem betamen het leven van Perron (Petrus) te weten en waar hij zal
worden gevonden; en ook zal het  hem betamen,  dat hij  weet te zeggen, wat  Moys
overkwam en dat men hem terug zal vinden in  het  vervolg van het verhaal,  en dat
degene, die hem zal vinden, weet waarheen de Rijke Visser ging en dat hij weet te
leiden degene, die er heen moet gaan in het vervolg van het verhaal (en van het werk).
En al deze vier delen betaamt het bijeen te zamelen, ieder deel op zich, zoals ze zijn
bedacht, en dat kan geen mens doen, als hij niet heeft gezien en horen vertellen het
boek del Graal van deze geschiedenis. En ten tijde, dat mijnheer Robert de Borron het
vertelde  aan  mijnheer  Gautier,  de  waardige  graaf  van  Montbéliart,  was  zij  nooit
opgeschreven geweest door iemand uit het grote boek. En ik wil, dat al degenen goed
weten,  die  dit  boek  zullen  zien,  dat  als  God  me  gezondheid  en  leven  [276]  en
geheugen geeft [en als iemand door zijn zonde of door zijn woede of omdat hij mij zal
hinderen, als God niet of zin,  of ik heb gehad tot aan nul, ik al deze vier delen met
woorden tot één geheel bijeen zal verzamelen, zoals ik ze trouwens uit één enkel deel
heb getrokken, als God de Machthebber van alle dingen helpt. En het zal betamen dat
zelf te vertellen en deze vier dingen te laten (laissier), maar eerder zal het me betamen
te vertellen  van  een  geslacht  (ligniée) van  Brittannië,  dat  is  de vijfde,  en van  de
avonturen, die er gebeurden, en daarna zal ik terugkeren tot dit werk en daar zal ik
iedere ligniée op zich vertellen. Want als ik ze liet voor zover (à tant) en de vijfde lijn
was er niet mee gemengd, zou niemand weten wat van deze zaken zou zijn geworden,
noch waarom ik hen zou hebben gescheiden van elkaar.

Einde (Volgt Le Merlin)

[D+: Hier vertelt het verhaal hoe de duivels boos waren, omdat Jezus Christus zijn
vrienden uit de pijnen der hel haalde.]
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