
EPIGRAMMATA SACRA 

ab eodem Authore missa, quæ hic ob similitudinem 

argumenti, hoc libro explicati, adjungere placuit. 

 

MUNDO PROFLIGATO REGNABIT CHRISTUS 

Jesu, noster amor, semper tua sceptra jacebunt? 

   Aut mundus tecum devidet imperium? 

An mundo cædet longe pars maxima? Christo  

   Pars modo de toto parva relicta siet? 

An lates pressus, Jesu ter maxime,  late  

   Extulit excelsum dum mala turba caput? 

Absit! o absit! iners populus tua praemia portet? 

   Haut æquum est hominem vincere posse Deum. 

Nec justi fundo pravorum sceptra quiescent, 

   Nec templo Domini taetra ibido mei.   

Scilicet affuerit postquam vis plena tenebris, 

   Chriftus avet sanctos afferuisse manu. 

Bellua perdetur, serpens falsusque Propheta; 

   Tu, Jesu, gentes fulmine comminues. 

Larvatos perdes, nullo discrimine, Chriftos, 

   Heu quam terribilis fors manet, Efa, tuos! 

Ast ubi perdideris cunctos, qui gloria stabit? 

   Cœlestis soboles nempe superstes erit. 

Hæc referet laudes, hæc pinguia thura adolebit, 

   Haec magno Regi munera magna dabit. 

Hæc nutum Domini observans de corpore nunquam  

   Abscedet, sanctum sed premet usque latus. 

Nil erit huic gratum quam quod placuisse videbit  



   Arbitro rerum, maxime Chrifte, tibi.  

Non animas, vitam, propriam nec amasse salutem  

   Sustinuit; potio nam tuus extat honor. 

Hinc ea cum magno ducet pia Rege triumphum, 

   Atque triumphatis hostibus astra petet. 

Quantus eris Patris, Rex, cum promissa capesses! 

   Quantus quando Parens omnibus omnia erit! 

 

Christus zal heersen over de verdorven wereld 

Jezus, onze liefde, zal uw scepter altijd blijven liggen? 

Zal de wereld altijd de heerschappij met u delen? 

Ja, zal verreweg het grootste deel aan de wereld 

toekomen? 

Zal voor Christus slechts een klein deel van het geheel 

overblijven? 

Of verbergt U Uw heerschappij, allergrootste Jezus,  

Zolang de verdorven menigte het hoge hoofd ver  heeft 

opgericht? 

Verre, verre daarvan! Zou een volk-van-niks Uw gunst 

wegdragen? 

Het is niet eerlijk dat de mens God kan overwinnen 

De  scepter van de bozen zal niet rusten op het erfgoed 

van de rechtvaardige  

noch de walgelijke lust op de tempel van mijn Heer. 

Het is zeker: nadat het volle geweld van de duisternis er 

geweest is,  

verlangt Christus de heiligen met zijn hand te bevrijden. 

De beesten zullen ten ondergaan, de slang en de valse 

profeet. 



U, Jezus, zult de volken met door uw toorn verbreken. 

U zult degenen die betoverd zijn wegdoen, Christus, 

zonder onderscheid. 

Ach, wat een vreselijk lot, Eva, wacht jouw (kinderen). 

Maar als  U allen zult hebben weggedaan, welke eer zal 

er overblijven? 

De hemelse telgen zullen overwinnaars zijn. 

De een zal lof brengen, de ander zal [Hem] vereren met 

overvloedige wierook 

Weer een ander zal prachtige geschenken brengen aan de 

grote Koning 

Nog een ander zal, een knik van de Heer opvolgend, van 

zijn lichaam nooit weggaan, 

maar ononderbroken aan Zijn heilige zijde zijn. 

Niets zal er aangenaam zijn voor hem dan dat waarvan 

hij zal zien dat het behaagt aan degene die rechter over 

[alle] dingen is, aan U, grote Christus. 

Hij heeft zich niet vastgeklampt aan het leven, niet aan 

levensonderhoud, niet aan eigendom, noch aan liefde tot 

voordeel; want uw eer is verkieslijker.  

Daarna zal deze vrome (vrouw) met de grote koning de 

triomfstoet leiden,  

En op weg gaan naar de sterren, na over de vijanden 

getriomfeerd te hebben. Hoe groot zult U als Koning zijn 

wanneer U de beloften van de Vader zult vervullen! 

Hoe groot zal de Vader zijn als Hij alles in allen zal zijn! 

 

 


