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Forsta Bönedagen^
Den 4 ?/l2rtll.

Ottesängen, Pf. ny: i.

äro the som utan wank left
wa, the som i Herrans laz

wandra.
HZgmästan, 5 M°f. 5: 29.

Hlch thet the et sädant hjerta
hade til at frugta Mig och

til at hslla all Min bud i the-ras lifsdagar; pä det at them
mätte gä wal och theras barn
ewinnerliga.

Afwnssngen, R°m. 2: 13.
äro icke rättfärdige försom höra Lagen, umn the som

Zöra efter Lagen.
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Andra Böckwgen,
Den i;

OttesHngen, i Mos. V. 41: y.

kommer ihog i dag minä sym
HogmäZan, Nom. 6: i, ».

wilje wi tä Sko-
le wi blifwa t syndene, pä

thet näden stal öftverftödai
Bort thet: wi som äre döde i-
frän syndene, huru ffnlle wi
annu lefwa i henne^

Aftonsängen, Ps. 25: 18.
uppa min jämmer och elsndhet,.

och förlät mig, alla minä synder.

Tredje Pönedagen/
Den 8 luUi.

Ottefängen, 1 Sam. 6; 2a.

A o kan blifwa siandandes för Her-
ranom en sadana helig Gud?
HägmaD«n, 3 B. 11: 44.

ar Herren cder Gud:
tberföre ssolen I bclqa e»

der, at I blifwen heliga; ty
jag ar helig.



Aftonstngen, Rom. 6t 22»

medan I ären fri wordne K
fran syndene, och wordne Guds

tjenare, hafwm I edor frugt, at I
helige warden; och til ändalyckt, t-
winnerligit lif.

Fjerds Bönedagen,
Den t 4

Vttesangen, Ps. 34: 2.-

wil lofwa Herran i allom tid;
Hans lof stal altid wara i mi-

nom mun.
HZgmaSan, Pf. 48! in

säsom Tlt namn, sä clr
" ock Tit lof, alt mtil werl«
denes andar.

Äftonsängen, Ps. 104: 33.
<Hag wil sjunga Herranom i minä

lifsdagar, och loswa min Gud/
sä länge jag är til.






