Gedichten van Sibylle van Griethuyse(n)
Spreeckende Schildery (1646)
De E. E. Godtzalige Wel-Geleerde,
Predigers, ende Broederen, in den Heere
Christo; residerende onder d’ Eerweerdige Classis in Appinga-Dam;
Wenscht Sibylle van Griethuysen, langh ende Geluckzalich Leven;
Ghy die van’t ware Licht gesonden zijt in’t Duyster
Tot onser aller Luyster
Wiens last den Fackel vaet
Daer d’ uyt-vercooren Schaer een-parich achter gaet.
5 Ghy die alleen niet leeft van Christi Kerck te hoeden
Maer in de Hoogste Goeden
Sult op-geflonckert staen
Als boven ‘t glond’ Gestar de claer en held’re Maen;
En weder ghy die ‘t Vee door fuyg en trage Golven
10 Laet roven van de Wolven:
Off dwalen in den Vloet
Wil Godt uyt dijnen handt vervorderen het Bloedt;
Een’ die het Eeuwich Rijck soo garen soud’ begroeten
En stoten dit met voeten:
15 Die groet u al met een;
En wenscht u Godes Gunst bereydt soo langh voor-heen.
Die biedt u een Geschrift en eyscht een suyver Oordeel
Tot Roem noch ijd’len Voordeel;
Maer dat het mach geschien
20 Tot Claerheyt van de geen die loopen sonder sien.
Wel oordeelt dan gesondt en na de Verssen blijcken

Soo wilt het Vonnis strijcken;
Te weten off het sal
Versmoren onder ‘t Dack? off reysen over al?
Sibylle Van Griethuyse

Sonnet voor Arnoldus (Arent) van den Bosch
BONA DIES;
WEL, ARENT! daer ghy drijft op Pluymen van de Swanen,
Gebogen voor de Throon, gedoopt in ’t Godlijck Nat,
Geparst door Pegasus, daer ‘t Choor der Deugden sat;
Wat’s dit? dat ghy my tergt, in schijn van soet vermanen?
5 Ghy pronckt my veel te schoon, doch ‘t zijn Poëetse Banen:
Mâer, can den plompen Hoop verstaen eens Rijmers Schrift?
Off Meestares Clap-School? besproeyt, met Adders Drift,
Die smeulen in het Nat van Nijtsche bracke Tranen?
Dus voert u heusch Versoeck, op ‘t meerendeel her-booren,
10 My tegen sulcken Rey, daer’t mislijck soude smooren:
Ick gunstig’ dan u Bee, en schencke ’t dy, als’t licht,
Als Phoenix in de Const: doch, een-mael, voor de Motten,
Sult ghy in swarte Slijck, als ick, en and’re rotten;
Maer, tweede Vondelen! noyt, noyt, u trots Gedicht.
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