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N:o v. 4. Sa kommer jag/ 2t.

Bön.
WAajestatlige / Obegripelige, Harlige och Forun-wW derlige/ Himlars och lordars Bchenstare!
Alsmattige Skapare! Tilbedjanswardaste Fader!
Storc och Ewige Gud! ware Ditt Namn lofwadt,
och prisadt i all land! Warde Dm Ära uphöjd
bland allo folke/ kring werloaruas- rymder!!! Wi
Dine fattige/ siuke barn, tacke Dig for Dina
liga oförstylt atnjutna wälgerningar; mm i synner-
het för den halsosamma kraft, som Din outlorffe-
liga Wishet/ i detta Halso-Watten/ nadigast be-
hagat ingjuta; hwilket wi nu brukc til wära kram-
pors botcmde, wi bedje Dig: walsigna wattnets
halt, sa at wär hälsa deraf mä aterstald warba!
ftalste frän wära smartor, hulpne ftän wära elan-
dm stole wi da, öfwer Din Godhet glade/ öfwcr

Din



Dm MaZt häpne, prisa Ditt Namn, under en
ftamtida halsa! Herre wär Gud/ bewara oh, at
ingen oattsamt, med förakt och wanaktning brukar
wattner; utan lät wart upsät rent wara, likt kal-
lans klara fiod/ dm Du til wär räddning jkapat!
Lat ocksä/ kärleksfulle Fader, brukeliga bi-medel/
landa oh Hlingar til nytto! Gud wär Gud! hor
wär ödmjuka bön! wi ffole i sttllhet betala Dig wart
lcfte/medelst en offrymtad Lhristelig wandel! Hjelp
ost til hälsan/ förbarmande Fader, sa stole barn och
barnabarn tolta Ditt Lof, och tala om Dm un-
der! Ditt Lof ware i warom mun!! la, i brun-
nar lvsner Herran! Priftn och uphojen Hans

Namn ewinnerliga! Amen.
Fader war, som ast i himlom, ?e.



tvotum.

Gif den tid jag lefwer har,
Til min sista anda;
At jag mätte hälsan kar,
Ratt och wal anwända.
Hjelp at min helbregda munn,
Med min sial och tunga;
Mätte lifiigt hwarje stund
Lof och priS Dig fiunga.

Hält ock mig wid krafter opp,
Nar mig siukdom trycker.
Och nar döden/ sent min kropp,
Ned i grafwen rycker/
Sä lat all min bracklighet
Bort med allo swinna;
Och en ewig harlighet
Jag hos Dig da finna.

gerren wälsigne, och beware zc.

N:o 273. v. n. Sasom stoftet uppä jorden «.






