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Wnägne Wfm.
haar omstjder mäst lyda Wännerne / och stckp>

3Mpa Uti Gqgs aluset desse Andeltge Tickter hwilka ösiver fiorlonAhrs Tijd/ stdan iag dem först/ wijd mm Ungvoms ledige siunder
hafwa legat nedre uti minä Giömmor. Niv om min

Mi dcha Dickm finner nagol fom honom lyster/ haar han at tacka
minä Wanner derföre/ men dem haar han och at stylla/ för alt dtt
honom uchi dem ey bchagar; Ich begism mttt wam wömd i *tf;
fölw / doch uhrsachtad i del seenare. (



CHRISTUS NÅSCENS
Eller

den Mfödde



W siunger"dm ettßamafHimmelstVyrd och kynne/
sig för Wärldm teer i Mensteligit lynne;

Des Fader ar enGud/ een lungftu är des Moor/Till Äfyn är han spad/ tili wäsend mächta stoor.
Men Gud/som Fadrenäst/ du meddin Mmachts Anda/Lyys up nu mitt Forftand/ och föör till hug och handa/ '

Hwad m till wärdigt Laf dit Fsster qwada ffall/Hwars Ora fylla börbalord ochHunblar all.'
Wälkommen neer ti\o%i stoormächtig Himbta Försts/I Wärck och Wilkor lijk din Fader/ Gud den störste;

Du som med honom äst fran allan Ewigheet/
Och pa dtn lefnads Dag ey qwall hell'morgon mttDu war jutmtnmåt dm förste Grund« Steen lades

Tllllyrdensfasta Klot/ euärtA Mörckm ftdes/Det warde Lmus; ttll Intet/ detta warde alltz
Enär Naturen ftzrst fick wasend och geftalt.

Du sag/ at alt war godt/ hwad da war stapat blifwit/Tp haar du och uppa des styrsiel achtnmg gifwtt.
Du underhöll dit Wärck/ och aU den Skepstls nmchk/Stod uprätt/ medelst din ftrsyns allwijja Wacht.Hwad Synd och Odygd war ån Wärlden mtet wiste/

.An hon med inga feel fin säkra Sällheetmiste;
Ey war ån Lager till/och fäfang Wmos glck;
Ey Rhadarnanthus an nan OrattHamnas sick. MttK



MenlZsa lorden ey för milda Hlmlen ssybde;
Med lmfilgeendrägt all Naturen samman lydde;

Hoot'/ Trätor/ TruZ och Knon än intet hördes afz
Alt til oändligtWäl ett säkert lösste gaf.

TW/ att sa Ma gick/ den arge Mörksens Förste/
Dm som esster Döden törste/

Hän med sitt ilstne Snack den säkra Werld bedrog/
Och i ett OZnebleck bort all desWälfärd tsa.

När/ den lom ädlast war bland Creaturen alla?
Som hade macht/sig sielf/ ochFanad att befalla/

Gudz egen äfwenbild/han fran sin lydno week/
, Sm trohch Plicht förgaat/ och egen Herre jweek.

Da intet Medel war/ det grofwa Brott at sosna/
Och stränga Himlens Nätt nu ingen Wille fkoona;

En ewig Nöd och Död stull' honom öfwerga/
Och till Hans effterkomst an samma straffet na;

Sä ftamt ey Guden stelf/ sa satts det fasta öde
Sa lvdde Himlens Sluth/ for Menstian gick till döde.

Een obegrijplig Rätt! en undersammer dom.'
Hwars stahl ey nansin än iMenstio-Hiernan kom.

Ey kan charondas sig i denna Lagen finna;
Ey Solons diupa wett den dolda wijsheet hinna;

Lycurgus aldrig war sa fttåw! han söll det bij/
Att stadder Part/ än meer stull'stadd och strassat W

Han pijnt och dödat blij? men wederdelen siippa/
Den charcm borde längst ibleeke Skuggors kttippa /

Fördt undan Soolens Lius/ till dystra Stygis'Siö/,
3Phlegetontissfofc/ ewinnerlig att dö.

keel/ war duGuda- Sohn ulredz big uch at gtfma/
För owärdSkepsels LijssochHä lja döder blifwa;

fiÄtirtiu/ omötjliq ting/ du kund din willia MEenGudodödlig döö/ ttnewiger sörgq.
Du



Dusom oändllgwast/ kundbuditrändafinnas
Dln alltingz * herstand macht / ssull' döden öfwerwiana?

Och kunne lliftvet sielf till gä/
En osörganglig Sial bland wisne Skuggor w$

Neij/ lnnan Himlens Liuus siijkt under stulle ffoda/
Och lordens nedreKretz sä jallsam ttng bcboda/

Haar lord och Himlnel maft i narmcst
Qdynått sotn dödllZt war:Gudars Skylssapna..

Sij/sa haar lesu du/ mäst Mansslig stapnad taga/
Een lordlst Manna- Kropp dig lata/ Gud/ behagaz

I den du födas har,/ i dm du döder bltj/
Och all den Synda-Wärld sidst kunde frällstan A

Sa kom det UV at OH den stedde/
Att du wartusia Kwn den böga ähran tedde/

Du blefwar Slacht/ du tog war Art och Wäsend an/
At wtj GudzBarn/ och du war Broor nu heeta kan.

Allswaldtg sant är/ stoor nng du giord</
Msng dräplig Underwarck man assdin Allmacht sporde/

I all den ttjd du har pa lorden snnlig gick;
Dock störw under man ey nansin bora sick /

Än första stund du kom/ när sades/du wast födder/
Du wasthärkommen ned/,i Manstio-stapnad ftdder;

Een Gud/ ar Ereatur; en Kong/ett ustlt Barn;'
Een Herre/torssttg trahl/ lagd ned pa Halm och Skam.

Rattfärdigheetens Sohl i mörka Stallet llgqer;
All Wärldens Erfda- Pnntz om Huus och Warma tigger;

,\ Denssönste Mznstle-Bild/ den dyrsta Hilnmels-Skatt/
Mr IGnor lagd/ neer i enKrubbo satt.

Den alltmgs Fadren war/ Ar född een Son pa lorden;
Den Ewigheeten fkoop / ar sielf nu skapad worden.

Han/ hwilkens opsyn förr och lagand Eld/
Är Grat-ögd/ pnckeliS/ i trshlehamn ftoftöto.

Hwars



fwars ord foitt Manstog/hwarsröstwarssräckiand dunder/ausom för Tufend Ähr om alt sirt Warck och Under
Prophcter tahla Lardt/ kan sielf ey tahla har;■
Han lallar Barnsilgt-wijs/ och nuförst jollra lahr.

Hn lnesra; undren Ehr/ Naturens Lahre - Gwänner/
Och märckltn/ jambreKtön kan föda uthan Manner.

Hon aftar som ey an afnagotsam»Lag wist;
hon bitit med Barn/ som ey sin lungftudom harmista

Här mäste Stagirit, all Hedna - klokas stara /

Och 82muz-Gubben sielf/ förstörd och tyster wara-
Den snalle Läkiaren af Cos, Ijan måfttftt
giatntm ma wald / sin konst här Orätt stee.

Ga mi/ som högsinnt ast/ somHimlens hemligheeter
I egen Hufwud > Skähl ochstvaga Hierna leeter;

Gä grunda uth/ gif ssähl / gif här fin orsak till p
Wijs hur' Nllturen sielfalt flijkt uthrätta will/

Och lähr mltztroo en gäng din Warldsiig qwackel•Lähro 3;
Weet/ Andacht ochFörnufft oeenst Syston aro^

Sa högt fom Himlens Tiällar ofwan lorden fpändt/
Sa langt ar GudarsRad/ fran Mänstlig tavutat wandt^

Eenfatdig Koofan fram till Himleus Ländstad finuer/ .

Stalt-Klokermtstegar/ den salla hanm ep hmner;
Förrycker dock Hans Wett Hans ratta Segernahl/,
Och föörnwllje streek ftan ewig Hallos Mahl.

Men lestl/t dit Bröft/ emoot wart arma Slachte/
Hwad man ss stoor en Nad/ sa heet en Mrleek wäckte l

Hwad sag du pa wart kiön det täckt och wärdiqt war/
Hwadfanns bland all warhoopdetnngsta prrdnathar?.

Du lämbnar Himlens Slatt det höga Etterne Fäste/
Och tager här emoot ett nedrigt lorde Raste.

Gar fran din HarliqhcetMn Fadcrs höqra hand/
_

OchstyndaxdigtilOs/ i ettohyggligt Land-



On mm/ du wiste alt hwad dtgstull' ssee och hända/
Isran denförfta dag du mand tM lorden lända,-

Du wiste/ hur' man dtg at fagna siunad war/
Hwad Wärldcns stemma hoop til dtgför hierta bar.

AtVafet blefdm och Höo dm forsta Anda;
At du för Kungars Eward unnan stynda;

At Pharifeers Pack dig stadze mbtiatbtifj
At dtg sidst judas Flärd ttll ZryMlNl. Döden dreft

Alt detta war dtg kundt för emg<langa Tijdwj
VM trohets Lofwen deck ey wanck ell' stlffte lyder t

L)u fade/Ormensmacht wM du här tryckla ned;
Du haller aDedz Lag / din Ord du blitwer wed.

Sa är ett nytt Förbund med Himmeten och lorden/Een ewig frijd med Gud och Menlkior träffad worden»
TrD/ illsterPhlegeton! ttå%/ arga Pluthos Wr!
Och lönsta Eris du som sielff 0$ närmest är!

I ssn/ ja dödenfttlfl war frijd nu ey förstööra/
Gudz Son/ jw ewigt will förliiknings Wärcket fööra;

'Ty fott/ Auguftusfölt/ fluth Janus-xtmpdtill/
Den lungne Wärlden ey af weta will.

Det stoora gyldne Hhr/ den alltings-sälla Tijden/
Med Hälfia/ Fri)d ochLijsär ofi tilhanda strijden;

Dm länge önstte dag nn sidst opgängen är/
Som Saligheet och Frögd för heela Wärlden bär.

En Dag / som Adams Hopp/ och Eväs trängtan stillar;
Som gamble SpamänsTahl med fullan witzord gillar/

Som Often staffar af/ och LeviAfsted gieer /*
För Skugga/ Skcen och Bild/ den janna Kroppen teer.'

Nu är jw Lijfwet födt/ och Döden döderblifwen/
Een lijflig.giörand Kojt os ofwaneffter gifwenj

Skyyn Hälfo rägnat haar/ och Himlen drupit Rätt/
Gudz Andes hpra D<?gg den lmächtand lorden watt.



Ty tijg nufaUker mmm f den Delphos-@ut>eu rörde;
TygÄammonZ börnig Btld/ sdm L%en förförde;

Dubijstm dumH'Grufft/ och dN Dodona-guttd
Säg intet Ord/ gtssey meer swar ftan denne stund.

Den ratta Guden at im uppenbarad worden/
Som ensam styra iveet den widtbegrypna lorden.

Hans Bud ftan Ostan gar och bort ttll Wästan föörs;
Hans Röst i Sunnan gnyyr och längst i Norden höörs.

Sakom , och stynd Ehr frmn/ i Morgon -LanderSWijsa/
Lätt nyia Ehr tM denne Guden lysa.

Han ttager uthan pmcht och prydna/ nakot/ arm /

Ojynzig/ späder Krovp / näst kysta lTodrens Barm;
Dock twijka eij/ han åt den Printz I effterleeta/
Ga fram/ Han är denGud denl begärm weta;

Tee wyrdnat/ wijs Ehr Plicht/ gleeKunga-gäftvorhar/
Som inåers rijka Barg och Saba Skogen däyr.

lag ftcln war urma Nord/ och intet utheblifwer/
Fajt iag ey Myrrha/ Gull och kostbahrt Rökwärck gifwer/

Det hätda Himlen sielfey gaf wart fteela Land;
lag mtg inftälla tör med tom och torfftig Hand/

Tom är min Hand / men Bröst och Munnen full af Gäftvor/
Som täckes meer än Gull och stalta Wärldens Hafwor;

Det är/ det Loss/ som af en underdänig Siähl
Dig le'u osta ssall din dyrt-betahlte Trahl.

Sä lanae i min Kropp fig warma Blodet rörer/
Ditt wacdaNampns beröm iag pa min Tunga f3rer:

Och mm/ seen iag en gang uhr Kroppens Fängsel frij/
Dlg sar en reener Sial i Fadrens Rijke sij.

CHRI-





CHRISTUS PATIENS
Eller

Ben WorMste



Aal/HManskie-Mrn/ närIhört Tborens dundran
Mcd buxt ochOstie-braak/ narI ha marckl med undrä/

Hur',helaHlmlmsHwalfsajamt garmed och opp/
Hut alt NatmensWärck haar an sitt fasta Lopp;

Haaldätancktpaeen/ fomfaNnrt alt fdrivaller/
SomHlmmel/lord och Siö ft stadig wijd fig haller.

Som Negcmentet föör/ och Allmachts-Scepter bär
_ UtöfwerHit? Sä ster/ den sinnme ster nu här!

Ehr Gub/EhrSkapare/ och öfwerWärlden wijda
Een wäldig Styres»Man.' Sij här Kaus adla Syda

Med Spmtigenomränt; Hans högsta Hmfie- HarMcd tagqigt Törnekrönt/ hansHuftvud fult med Sar.
Ach si,.'dendyreKropp/ detßröft/deßeenoch HanderArmtet heelt uppä ehwatt man Synen wänder;

Ett ymnigt Vlode-Nagn här strölnltjkt faller need
Utaf dm Hlmla■Kropp / forn bars t lunqftu Owed.

Har ar doch öfwer alt ett Sa'r/ ett Sar fom räcker-sran HläHan need/ och sig till strackcr-
Ach HclamzßaJn/säarEhrSkuld sä stoor ochswäar/Atthon med mindre eij meer till bctahla stars

Och hi)al'sielfwe doch/ den giarnmg tröst föröfwa /

Hans Lijf/ som Ehr gafLijf/ sa grymmettg beröfwas
O Skam / obörlig SkaM / ottoltgt ötwerdad /
Omanffttgt Naserij / och grymheet uthan Nad'.

Dtt höga Himmeis Slätt/ detfloora lorde.runda/'Denhwalla Luftte»Wclrld/ <?!&/ Wlttten sammawnda
. Har stialf och hGnarwijd/ och sielfwa Sölen klaar

Med dunckelt sitt Anlet öfwcrdraar.



Dn willde Nation, du Tigerdiurs MfZda/
Du M/ et) Folck/ mm Drakar stlöda/

Ey Fadren Abrahams men Beli simima Barn/
Ärdttta nu hansLöhn som Ehr aftrack och starn/

Af Traldom/ Haan och Spott/en oförlijklig hialte/Uhr pa ftije Fötter stalte/
Som dig/ O Ifrael, i öknen/ i dm Nöd/
Lätt Bergen fijla Must/ Latt Himlen rägna Vröd.

lenova Härars Gud/ den I ey nambna torden/Hr han sa' iämmerlig af Ehr ullpyntad worden;
Det Anlet hwtlkets stem EhySyyn elj tolde da
Mrl med ssälfwand Been pa Gma-Berg mand st»

nu fpown I/ det mast afEder lyda
Förbar.nad Näfwars staag/ det mast afTörne ftvijda.

O meer <to blmda Folk/ säg hwem dm Gud doch är/
Sag/ hwem du meera tm Mtsims än beglär/

Om iän den hoos dig de undertecken givrde/
Dem lijke alldrig du af nagon Mäuskm sporde?

SljWatten blifwerWhn; Sijßrsdet tusend fahlt
Ihnndrengtäserop; Denaldrighadetalt/

Han tahlar; aldrlg stdt/ han seer; den aldng aangit/i
Han spnngerj rimusielf/ detRof ban nys undfangit/

Spyyr optgen; Neptun och rasta Eolus
MootwMtan stilla mast sin fräfand Bölllors Bruus.

Ia Diegar drtfwes uth med wäldtgtOrd / som sielswa
Hans Guddoms Mayestet beklänna mast och stiälftva/

Men/ stoore SlUems Stad/ åt tnqen dock t dig/
Bland alt deit Folck soin nu tlll Past mfinner sig/

Den näqon vncka bär / deu ett lnedlndand Oga
Pa honom hwälfwa täcks som qwäls pa Korstt högal

Ar ingen Siåons • boo/ är iugen IdumeeSom gu mistundsamhett det ringsta later sees
Ach



Ach ney; han lijder Törst bland dem han nylig spijste
Med Fist och Viugge.Bröd; de are nu ey ftdste

At rista Hufwuden / at tahla gabberij/
Dem hangaf nyltg mahl/ och giord af Smkdom ftij.

Dem han gaf HörHl och Syn/ Haa nu sin Lust och Nöije
Utaf Hans Uselheet; de giöra Speel och Löije

Af all klageläth; med hugnad de nu sij
Hans Oron döfwnabort/ Hans Ogon mörcka Mii.

Ach/ Ach/ sa kom doch lord/ kom himmel hijt att gräta;
Kom alla Himlars Här/ fast ynckelig at lata;

Kom Lufft och sucka; kom i Elernenter all
Och qwijda; kom/ häfop ett sorg - och jemmer-ssall

I Trähn/ all Skog ochMarck; I Ängiar/ Berg och Dahlare
I Leyon/Wille Diur; I Tigrar/ Drakar / Hwahlar/

Nu grämmen Ehr; Och du/ du hlmble» soglars hoop
Nu strähn med yncke» Ltud / nu brist i klage« Roop.

Kom hwijte Swahn/ stam op din röst som du plä giöm
Kort för din Död; Kling op du Näcktergal/ lät höra

En Sorge-Ton; Sii den Ehr alle stapat haar/
Den för Ehrt uppehall och födo omsorg baar/

Han lijder Nöd j han är iKämp med Döden harda/
För Mänstio -Barnen stull/ de om hansNöd ey wärda/

Ty Zionkiäns ey wijd sin Förste; Jfrael
Kortzfaster nu sin Kong/ sin Gud/ Immanuel.

Du arme Hedna«Folck i aua Warldzens änder/
lÖst/ iWäft/ i Sör/i kalla Nordan Länder/

Tag nu din Tijd i acht/ din stoora salheets ttjd *

Din-härtillswrede Gud dig wordenärsa blijd/
At han dig drager» opM wahlde Söners Alle/
Dem han förkastat haar. O meer än trefalt salle!

Ifraels Borgerstap/ och laeobs Arfwe - tått\
Han Ehr nu biuder an. Den stalte Juda- ätt

Dm



Den drifwer han uthom fin adla Wijngards ssranckar/
Och dig/ du arme hoop/ afNad l stället snnctar.

Ty kom försumma ey den Gunst>och ynncfts^Dag;
Kom känn dm rätta Bud/ Hans sata Hiertelag.

Han sordrar ey/ at du giörhonom Tienst och Heeder
Med Lamb- och Becka Blod; At du tll Osters leeder

Bekrantzad Oxars paar; din salt- beströdda Säd/
Din rök/ dit signertj/ gtör du här mtet mad.

Ty Offret/ som dm Gud/ din wrede Gud försonar/
För hwtlket stull alleen han dtg förStrasset stonar/

Det hanger för dig här paHöga Korstls Stam;
Hans ewig - borne Son / Hans synde - löse Lam.

Des under-krafftig Blod är endest/ det som heelar
Dm SamwetsSar/ och alt/ hwad dig till Sialen ftelae.

Det är/ som lättar dig ditt stvara Synde- ook.
Det är/ som planar reen din Neft- och Skulde» Book.

Allena du nu eij din Sahligheet bortsniller / :■.;.■'.
I blmdan Galenstap din nades-Tijd förspiller;

Allena du nu ey asseenwijft öfwerdad
Försmar att efftersta dtt milda Lambets nad.

Hör dock/ hm' gunstelig hantahlar för sin ända,-
Som Fadren till sin Barn/ när Lachefis des Slända

Nu wagrar hwirfla om/ när Atropos ey will
Meer unna langre frist/ menhootar klippa till.

Ach hwilken Näde Ström / ach hwilken Kiarleks lagal
De honom uthan ssnlld sä uthan misknnd plaga/

För dem han bidia täcts! han än barmhertig är
Da ingen Manstie-Bild för honom yncka bär.

"Sij dock/ hur' kärligt han sin Armarmoot dia breeder
Du Adams Barn; hur' han sitt Hufwud böher neder;

Hur' han sitt Sijde Sar dig later öpet sta/Att du Hans Ktarleek in t Hiertat ssada ma«
Nu



Nu Steen/ ia Diamant/ eij Kiott mit Hierta wore/
Om läg med alt begiär och lntet effter- foyre

Ben Nad och fbta ©ttttji/ fom du mig biuder <itt/j
Mm stoore Skapare/ min dyre Frälistnnan.

Förgiat min högra Hand om iag din Sar förqater/
Om iag mit Bröst ey qwähl/ och ei) min wäter

Med ymnig Tare'slod/ cnar iag tancker pa
Hwad du för miue stuld/ miu ICsu/ uth mon stä.

Men hur kaniag dtg nu tillbörlig tack bewijsa/
Hur' skal iaa för din Nad dig wärdeligen prijsa;

Din Nad/ den fyllest iag jw eij'begrijpa ma/
Den-Dieflar hijsina wijd / och Englar undra pä.

Ach HERre! iag weet eij/ hwar iag ssall Orden taga;
Här ix min Hierna dumm/ all Sinnes Kraffter stvGa?Här will ey Fiedren fort; Här stumnar Munnen wijd/

Ty ssal med lystan Suck iag för dig falla nijd.

chri*
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M Mlg / hwMens Hierta förr den btttrn anqest klämde;
so,m för kortanTijden Kage-Tbon lnstänzde/jjagg Och wijd min HerresGnfft mln Lutha foria bad/

< Da mg med grale» Nöst Hans aMdz Wijsa Owad;
N l fatterMod igen/ och reepar fagert SmnchMin,Htelte'aiöms ey meer i mörcka Gräfwen mne;

Han lefwer/är ey död/ haar mächttg Seger nadt;
Förjaqat Häär/och Pluto fängstm fsdt.Ryys nu och fallmedsträckttllryggm; .

Skäms I/ fom Gmfwens Dör,med Ssgel trodt at tryggia;
Besinna Höge-Prast/ ochSkrifft-Urdlahr första
Om Folck/ doch Sudar ey) ett Berg mstangm lna.

Meenlöfe Owinnor I förgäfwes Ehr bestvära/Mr I MDsephs Gmf mang Pnnd med Salwo bära;
Här lag ey morckne Bem/ ey nän förgänglig Kropp/
Den Äldrens rostne Tand war mächtig fräta opp.

Ney/ lägg Ehr Balsam ned/ Zä spnjd kring wijda lorden/
EhrlEftZs är nu qwick och ater Lizftig wtzrden/

Hans Lemmar haa sin Krassc/Hans Ädror haasttßlod/hansAniet haar sin Hyv/hans Vröst sitt förra Mod.
Men neek man/ falffer Wicht/ sten gsfwor dig förwirrat/Mg nctj/ I afwigtFalck/ som Lögne» Andeu trrat;

Stspa / Hans Wännermond/ den tysta SömneStund/
Zördt bort Hans dödaKroppuhr mörcka Mrgets Grund/

,Tyckz



THckz Ehr afintet wärde wara?
.Ccö nogftmt Mhl ey ar see Swepe-Klädren qwara/

0m Qwmno°Tahl hoos Ehr ey gtlttgt Witzord far/'
Och Hemfolcks Wittnesbörd för waldugt Rallcr gan

Eij/ jakom Phiegethon, dig jw dlnWäld ey läfwer/
Ksm ewto3 ttstne Här/som än i ängften bäftver/

Kom grymma Död/ som dig nu öfwerwunnen gieer/
Och nedreGrusst/ som dig bestormat seer/

Ehr iagomSanningspsr/ EhriagtillWltne ttåW
Wljdßand och Boijor dem all Ewigheet eij lasiar/

Wijd Siön som bränner alt och ingenting förtahr/
Wijd all Ehr angst och harm Ehrt Samwtt tag beswäx<>

Mast i dock ey sta till/ ty altförwähl i weten/
Den stoore Gudens Sohn/en Kong af Ewigheten/

Som för de sijnesLijf latt dö sin tagne Kropp I
HaarnusittLijjigen/ haar reest stg ater opp.

I dag uwnd I jwste/ med angflan uthan anda/
Med Imnmer/Sorg och Skrack/ som ey weet aterwändss/

Den blixte-lijka Syn / den Segersamme Hyy/
För hwtlken all Ehr hoop mond stalfwand unnan styy«

Med faasa mond i see/hur' samma Been och Händer/
Zur jamlnaKropp/ som blefpä grymma Korsiet spänder/

Och lagd i Graf/ i dag haar sig uhr Graswen klängt/
Och öfwer alt Ehrt Wald en Segerfahna swängt;

Hur' han Ehr samsatt macht med under.styrckio siagtt/<
Och eensam bort Ehrt rsfoch gambla byte tagit;

In/bast han döderlag/dig Död/ ibotjor bandt/,
Och när han wunnen war Ehr alle öftvenvandt.-

O meer än saliq dag! O lycklig Phcebus atriumia!
WälsignadMörgon Sohl/som nu begynnerglimma/

Som dig wijd Thetis *Rand sa tack och Hurtlg tmi
Och sörst dm sälla lord nu fylleft ftWan sm!

C z Kom



20Kom/ mööt dln Skapare/ där hansin Grafnu lembnat/
Och i en tapper Strljd sin Fiends onbsto UmfmaiiDer han med Lager krönt uhr starpa Slaget gär

Och ath Idumers Land som bast pä reesan star;
Mööt honom / och uppa all Creaturens wagna/
Du stöne Creatur/ den Segerherren fagna.

<lägg afttt walkozns» tahi/ all wyrdnad honomwijs/
Säg honom ewig tack/ och gifoändlig prijs.-

Eahr sten dmKretz i kring mev en owahnttq prydna/
Med meer än daglig stäat; att all Naturens lydna

Ma see/ een hoger Fest i DaZ pa färdeär/
' Som heela Wärlden Tröst och Frögd tilhanda bär°

Lätt Himlens ssöna Häär / som än sin Konung gräter /

Mt Lufft och Sky/ som än af Sorg star tiock och trater/Förfta/ den de haa förgdt/ den de korgfäftan sedt/Haar sigh uhr dödens Nat och Plutos snara redt-
Men hälst den sorgselord/ de
Dem bäft een okländ Frögd ochSahlighset bekröner/

Latt dock nu deel utaf sin stoora Lycka fa /
Att de sin Fralstrman upstandnan weta m<i

Säg Rijka Inder till/ lätt Mohrers heeta Länder/
Och där den Nyia Wärld sig bort ath Wastan wänder/

Ia och war ftuffneNord/ denhugnad kunnig bllj/
De fa sin döda Gud igen wijd Lhftvet fij.

Sa bade Norr och Söör / med Oft och Wast tiljamman /
Ba Himmel/ Siö och Land/ nu blanda ma .sin gammans

Att alt ywad stapat är/ med Mahl och Laten mang
Mä sälja honom Las och härlig Seger * fang.

Sa stall och delta Bröst/ sin Plicht/ el) aterställa.
Med wärdig fägne-qwad jw ssaU min Röst opgiälla.

Eij annt än Hans beröm stall pa min Lutha siaas.
Haus Lof/ och annat eij/ mg pa min Pijpa blaas.

Haf



Haftack/ ftr allbin Nade;
Att l\x har foddsr wardt; at du i Dödzens wade

Dig wllllgt gaf; Att du och eij i Grafwen blef/
Mm dit patagne Wärssnu til fullbordan dref.

Eij! Ett star ån i&tn. Din Guddom janukräfwer/
At du har langre eli i synliq ssapnad swäfwer.

Noq haarAg lorden hafft. GlfHimlen ätetz sitt/
Som manqen tröttan stund din segrand hemfard bidt«

Träd/lEsu/ trad nu till/ det Mmiesttt och Heeder/
Som d:g wijd Fadrens hand den fägna Himlen reeder.

Lätt Stiernor nambre sij din tagne Manna
Och föör wart Ma Blod till höga Fästet opp.

Men/ stoore Segsrsman/hwad stath ssall har tillagas;
Med hwad Triumph, will du op x bitt Land ledjagas.

Full°wärdig Intägs prachthwem U$ optänckia kan/
Som medAllzwaldig Arm au Wärlden öfwerwan.

Skall willaLeijonspaarhar för dm Wangnspännas/
Skall Fän.qna Förstars Hallswtd Ook och Tygel kiännas.

Skall'stormad'Staders Bild här med pa
Och sampt den wundne HMr i Intags raden ga.

Neij; Lätt ()virit6rB'Folck/ de lwaga Kiämpars Skara/
Sa till Tarpejus-Slåit med jegrand buller fara/

I mecra Harligheet min lesus täga stall/
Nar han nu reeser hän op öfwer Himblar all.'

la/ märcker dödlige/ hwädprachtharnutilreedes/
Med hwad et Maijestet han i fitt ricke leedes!

Naturen/ AlttinasFaar/ sig sielf här tienjtbar tmliSin Konung all sin macht till ödmiuk lydno gieer.
Seer/hm' en qrymmcr Sky sig wyrdsam neder fäller/
Och sig wärScgersman till Wagn och Säche ställer.

Snr/ hur' een bijster Wmd/ i ftad för Leijons jpann/
Des Wmgar till en Kutss hörzamlig bmder an.

Lusst



Lusst och ten hsga Eld/samptWatten wägen röiftr/
Och med ährbödig jwlgt sin stalta Stida böyer.

Ia Stiernor glfwa rum. Och Fnstets Högsta ortBaar Mngst afstön Saphir t*e*jt op en Seger-Port;
Dar han nu genom gar; där han sin fahrt framstrackerz
Och en osaiilP Frögd t wijda Himley wäcker;

Bar h«ln dm wundm macht/ och alt eröfrat Nof
För Fadren.flapar fram ) sin stosra Segers prof.

Här wyses Pluto sielf/ i lern och Fiättror siagen/
Och Stygis starcke Häar all fast i Boiior tagen.

' Har ster manvhkgetonttångt tnnom Gallergä/
SamptDöden Wapnelös/ jpaas och bakbunden (täi

la/ tufend SyndersArt/ Arghets stycke/
Tee sig i raden fram/ med mildtoch meenlöft tycke.

Det gambla Hbets Ratt/ och Himlens stränga saag/
Star nsgd/och utan hoot/förqlömd altSamwets gnuag.

Nu/Mun' dit Land/ hälli dltArfwe-Nijke
Mm Hielte/ dar du dig/ dtn stoore Faders liike/

Nu sälttr ned/ uppa Hans Allmachts högra Hand/
Och styrer med en winck/Eid/ Himmel/ Siö och SMNd.

Der du en KonunZ äst utöfwer Kongar alla /

Och med dm WMes Laag ali Warlden weet befalla.
Der du all kommand Tmg/ all R ikens Ode seer/
Och esster dit Bestuch all Crono taar och gieer. .

-

Som skassar Fegd och Frecd; som/ när dig sa behagar/
De stalta Kungars macht med sivagan Arm förjagar.-

Du som/ när dig ja syns / gier kleema Brösten mod/
Och klöör en fasilig sträck i starcka kiampars Blod;

Som/ glör m Dciran wns/en radlös full med jnillo/
Och lembnarkloke Män i mörck och tscknot willo;

Du som en tystan Mun stoor Ord tili reedo söör/
Och den wältahlige all Tungos Wärck förstöör;

Ach



Ach / See doch an det Folck; ste an detSkepp/du lämbnat x

W Wärldens willa Siö/ ochhaän till Himlen ämbnat.
Styr du desgang och fahrt/ wijs rattanHambn och mahl/
War siett des Carle Wagn och säkra Segernahl.

Des Siyur-och Höftvltzmän lätt alla samst draga; ,
Splljt/ T rätor/ Fecch och Krig uhr deras Sinne jaga;

Ia om ja möijligt ar/ git EndrägtFreed och Ro»
I Folck och Förstars Bröst som pä all lorden boo.

Gtadf.ist och/ Store Kung/ wijd ewigwarandgrönsta/
Wart »ata Swea - Land; Stadiast / som wy det önsta/

War dttttOLßci.sSt(,tntt)ld Giötha.Männers Thron/Latt aldng feelas där Hans lijke Sohn pa Sohn»Tils du har kommer sidst och gtör pa alt en fotoa/Tils du wart lorde-Kloth fkall op och neder walcha/Da i en grufiig Eld till intet lvarda stall,
Ba'HtMmel' Eternor/Skv/ och Ekmenter allz

Da du med faagllg Röst stall laea för dig kalla
Hwadlefweroch är dödt affAdams Barnen alla/Da lordens stvarta Buuk/ stall ftam des.döda fiy/

Och Amphitrifes ipalls cp alt sitt byte spy.
©4 Store Konung du/ dm fidsta Rassst anställer /
Ocl-, öswer Wärlden all de faga Domar faller.

Ach t medan iag da och stall för dm Domstohl gä/
Lätt Mig een nqdl's Dom miu GUd. da höra sa.












