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gesproocken te hebben tot Jerusalem in
de kerk bij daag, gevraecht hoe hij wist dat
het Elias was segt dat hij het hem selfs
heeft gesegt, segt dat Elias zich vertoonde
in een wolcke.
ontkent wel expresselijk geseit te hebben
dat hij de ware mcssias sone davits was en
dat Sabbataij Sebi was de messias sone
Joseps.
onkent tegens een
vrouw gesegt te
hebben die hem
tegen quam, dat
haer kinderen bas-
tarden waren. Hem
werdaengeseit sich
stil te houden tot
naerder ordre.

Gevraecht off
hij niet geseit
heeft, dat hij bij
de Heeren magi-
straten van desr
stad is geweest en
dat die hem de
handen en voeten
gekust hebben en
suyker en brande-
wijn geschonken
ontkent hetselve
wel expresselij k,
segt hier gecomen
te sijn om coop-
manschap te doen
en hij se coopen en
van meeninge te
zijn weer te vcr-
trecken. Schepenen ontseggen dezen Sabbatay
Raphel de stad en den mijl in 't ronde en
gelasten hem van huijden binnen 8 dagen
te vertrekken en middelerwijl sich stil te
houden en in geen conventiculen of ver-
gaderingen te comen ofte te prediken op
pene van gestraft te werden naer exigentic
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Six, Corn Graefland, Mr Jan Munter en
Willem Blaeuw.

Alsoo de Ed. Gro. Achtb. Heeren mijne
Heeren van den E. gerechte der stad Am-
sterdam bij informatien ende andere beschei-
den door mijn Heere den officier ratione
officii geproduceert, gebleken is dat Sabbatay
Raphael Jode, die segt out te sijn 24 jaren
van Siciliaansche ouders tot Jerusalem ge-

boren, sich is uyt-
gevende voor een
propheet die meer
als menschelijke
wetenschap soude
hebben en sich
invisibel kan ma-
ken, causerende
grooten aenhang
onder vele van
sijn natie alhier 't
welk tot groote
tweespalt en on-
eenichheit onder
hun verder staet
uyt te barsten,
wacrdoor hij voor-
gemelte hare
(j root achtb. ont-
boden sijndc 't
selve wel expres-
selij k heeft gene-
geert echter met
den sonderhnge
assurantie staende
gehouden alsdat
hem den prophete
Elias met drij

ogen op sekeren dach in de kerek tot
Jerusalem in een Wolke is verschenen
en aengesproken heeft. En gemerekt hare
Ed Grootachtb niet als goede eenicheit
en harmonie onder de borgers en inge-
setenen van haer E E. Stad begeren
gepractiseert en onderhouden te hebben,

van saken. Actum 6de October 1667 Praes. soo hebben deselve desen Sabbatay Raphael
de Hrn Dr Roetert Ernst, Mr V. van Bronc- als een pertubateur van de gemene ruste
horst, A. v. Capelle, Mr Jacob Boreel, Joan gelast endc geordonneert uyt haer E E.


