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M höra Swea kand, när örlig
nu fatt ända

Titt lofHos HErren Gud, som
nädigt räddat Tig;

Bed honcm, sön, Big löst ffrÄN
> förderfligt krig,

At han mot T»g stn hand ej me-
ra Wille wända.

Pämin Tig, huru som Tu uti wäda warit,
Och i bekymmer stadd, män Tu titt wärn bar satt,

Ei uti Gud, mm pä titt Wtannamod sä platt?
Och at olyckor mäng Tu therföre förfarit?

Hwart



Hwart wi wär ögon wändt, ej annat syntz ö f<
Och mörcka sorgemäln, som öflrertäckt wärt La

Wän therför, at wi bvgdt uppä en lösan sand,
Wotgänger hopetals sig welat mot os para?

Doch när som föga hopp mehr syntes i wär tanckar,
Mr ängflan warsom störst och man ej utwägsäg,

Wan lade styrcka wär och fiendens pä wäg,
Cä tillät Gud pä silt beslydd at kasta anckar.

Här mä med wördnad stor wäl wära sinnen stanna/
At se GM s milda hand stg för wär ögon ter,

3 stöllet för föroerf man frucktade fä se,
Eä mände Gud stn näd och löften pä os sanna.

M therföre tin tack ej bort med wädret drifwas/
Lät ren Gudsfruchtan bli wärt offers bästa dehl,

Förqwäf all afwunds och a» egennvttas fehl,
Sä at ren wandel mä nu ffandigt hos os trifwas.

Lät



LÄ os o Gud städs wid Kong thron
l f<i sinaka
All Mbets fruckt, och giör Hans rites börda lätt.

Giör Honom annu sent af wcrlbflig dagar mätt,
Och lätt i mänga chr an för war wälfärd waka.

Eä fä wi äter afwär Fäders frögd os gläda,
Som giordt t mangen tid, berömt wärt Swea

Mmn,
Wed fagnad fara lvi tä i all Mhets hamn,
Och i god wandel i de forna fotspär träda.






