








Meller

OEsnLhnsiiHödclsc
Hwitken sigh tlldrogh effter War-
denes Sk'ipelse 3970. vthi Kcyftr
gulti;,. Vtegemeny Hr/scm:>u affoj; Chw

j?ne/Chnsto til EwiZH aminneZsc/ähr^
4»>gao/den 25. dagh vthi Q««mK.
tMn«Vj Vthi e» cnftldigh

li 0 N 0L 0 l
Fattae/hwllken mneNarande Hr/6sp.dcns?.)gn.publioe z2tdo

bllgit FolcfZ lle^uenz, mcd per»
soner/och den qualicel man affHisto/

ticns gmnd hempla kunde



wälwljse
ock ttHförsiandlge H.rr och M<!n

Ltzen/
min fiädze förbliswande hogahradefguwli,

H/ Hendnch Schepper/ mm lll-
föch-nves gunsiige gynnare.

min ttlförseendes MMge befodrqre.

Walföroxdnade Borgmestarer i
Ho Stadh.

Sa och
Hela denLoffttga Ralten dersam-
masiaoes D« Ehreb:«e iagfame Fö^

sichug? och wäiföiMndige Man
och sölnemb.^andels-

Man/ sampt Stadzens- L^nciicc».
Sampckgen mtne gunsiige

rorer gymmre och ttlförseendcsgo-
ga w/nner/ hafwer jagh delta l ill-
qa/ doch Gudellge i hasttgheet fat-
tM/högttdelzge kldfördrlff/11l m-



ttade vthlettLyckoftmpt Wtt ahr/
alstöns wälmago sampt srögd och
ftidh / vndertlenfiltgen och wan-?
ltgen cieäicera och tll tlgna welat
medh förmodan/ dee som mmc rc-

GlMstlgeoch ahrade H'"
detta för en wälment Nyährs Lpck-
önstan/ tlenst och ssyldigheet/lam
sigh ahnnemligh wara/mlnegun-
filge befodrare städz jörbilftva/och
hareffter migh tll dett besta/ sigh

Vnder fiädze förblifwande
Dcc

til ähm och lienfi
beredwtlllgh

Tncm t(olmoämus.



Höchärade H/' Gnnstigebe-
fordrare.

som M somman «
mcd gamgnz

Dcnna här fäst. ,
mcd frsgdcn

aff ho^dcn
Von, ost lil giast: >

Dcn sainma glädic ,
Ll?,j ocl? bcstadie

N?cdh dctt<» speel/,
Som wij nu lvijsa

mcd Gudh prijst»

tttgh gicrna
Glör - ty >agh «hrn«

GudzSonnlprqg
g.offahr' och hccder
2lt han tom nedcr

Hff P<,r<,di,fi/
3?cfic där mnckor,
Hn?il<fs »pgh sanckar/

sioor ord
Onftldlgl satmd'
Soi» li«n rvar ssattat/

p« denne ford.
T 7 cn stoorgicrnlNgh .
Zrdcnn' för«hnngh

>Hwilkcn NN DZH/
Hcmptar tllhopa
«Dch wil vchropa

N7ed stoort hchttg

ljDen/ Oer Lil «hm
Vp« Hans ord/

Somsigh/ofistlenckte/
<l)ch nedcrstncktep« dennc >ord.

BorgMr- Oder.
Tlenstligiaghbeder

/, Rädet ochD/
At the dehsga
Hhrlfiun, moot «ga.

Gch ey forsnm/
At han s» rmga
U?llle sigh krmg«

- Hffhimmels hogd.
Tv sielff GuVH Fader/
Gk/mdade glndcr

ttcdhsanlmafrogv/
i ästunda/

vevncinn
At h<»n wM'ffattK

/SighrmgVochMa

HwllketMlgglader/
<llt,ogh fritt trädcr

< F«m/»nzgodbord
Til de«ne wondel
<pch gior cn Händelz< I H,<l«r ppford/

Hwil-



the wille
Tala och gille

For desi inhald/
Och mgalunda

«rl ästunda
Gon» «r f6rdäldt.

Skiällkt doch finncr
Sä längt nu hinner

Sig »nut forständ
Dc« gunft/mcd mera
Ot«t>; 6emerer3

U?ilkor och ständ.
Sä och har cfftcr
«ff „Ua krafflcr

'yndcr dcn plicht/
I all tilfclle.
Kersa kangella

MlNttensi oc sicht,
Kee will' och xieera

On godh HF«6K

«n denna rlnga
Ticnft fagh ahnbrlngs

Nchtade tZctt.
tNcn hwadmig drifw«
Mände ar strifwa

com«6ien här/
är ofwerstodlgt
Gc>a/ silodigc/

Gant liqu?cl sr.
G«d«na pryda

the vthlyds
Mcdhlifi.gfärg/

Ginnen och lanckm
-H«r pä mccr lalickca

FM son, barg»
-Hclgen «hr vthe

wil ,agh slnta
Mcvh dctm specl

<l>ck Eder alla
Gudi befalla/

Han «r w«r dcel

dentura.

3l m«e«



«e /ec»/« e/? <«ö/co«H/»»j
//«i/eöe^/^/H/>/>o»e»-
guciigt. el/'/, l^cxiieo-

Vlt. ei/<l«, Lern-

plluz taclenaa luper tcrrgm. /'

Znum;

.<>'

s«m.6.

Lern!,.

,



Dei in carne ;



5 Vk!^.

pnli. n. l. vecgnu»°

kro-



?^01.0<3U5
iAögwalb:'" Edle/Hoglard' hög^

achtare/ Man
Dpgdtijke Matroner / lungfrur hwar

Vngerswm:
HERrans Christ födelsc/ effcer «iliuri.

ensglundh/
Reptera h>ir faH tänckl / koillisen pä en

siUNdh/
Medh perssnligh gestall; som vthan des

MZng präst/
til siiligheel sioor/ har wljftt thennef^st:Högachtad och wälwtzse H.^Borg-

mestar och Mdh
'

gott önstnrjagh/ vthassG^zF^
ders Nndh

Sampl mycken ftögd och fnoh/ och ett
lpcksamptNpllÄhr

Medhdennenttganenfi/ saNpt meer hwa»
jagh förmährAhNtälla d<nne Mg;' fövahra lager vpft



vessein som har gat/ ödmiukt vlhasswar
Kropp.

Aff alder har mau hördt Naluren
stulle twmgas

Vhlaff Gudomligh krafft/doch ltjkwälep
förring,;s.

Gudh cn sanncr Gudh/ aff Fadrens
ewige Rädh

Bltzr kiötl och blodh/ som thet mjw
en sioor Nävh

Som öfwcr wärt förstand/widt gar/doch
ep war lroo

At dm Gudom han har/ bltzr och i förm
Roo.

L)ch pa den MenFio hampn/föMes in-
gen decl

Som den Lilens iilhör/ anammar Gudh
ey feel:

Tp när ingcn aff H/ fötmatte blifwa
Gudh/

HlcffGudh ltjk en affch/vnder naturligh
Budh

M zordcn foddcr här/ vttzaffen lungftw
rccn/ (ttieen;

Förycht-zn nägon man'/ och vchm jynva
Thc»



3het ar sM födes vtht siall/
Som ch beftiar ftän/ the gambla siadgar

Gudz wijkhect födes här/ neder i thmnc»
Ward '

Som gor Menmstians wcet/ och wG-
heel all til fia>?.

Har hsres bodst«p ny/alle folks
Een Dumbe vlhan stal/ sioor lingh vthla^

la wcct.
Nu hsres och den röst/ de halea stole ga
Krpmplingar warda krp/ the döde ochvp^

siä.
Nu stat then kalle / ödmmkligh gä

-<il rvggia
The sialte böllior all/ stole och siilla
Then stemma !cer och lmck/ som vpä wa-

gcn finncs
Ett Msier blifwer här/ pä blind mans ö,

ga bindes.
O een lpksaligh Dagh/ som ch beecer alt

ahra/
Een hälsös Dagh och sä/ enEnLelstsa.igh

sch law/
En ttzker frögdeDagh/ som wawer wljda

Som



Som HVRrett/HERrettGubh/osi sielft
wer hafwer giord.

En Dagh som Abraham och Jacob logatt

Aff hiereans sioor äthrä/ hafwa förläng,
tae nidh.

En Dagh som IsacM/ da han cpkunde see
EnDag pä hwilken alt/ dellaharMe stee.
En Dagh pä hwilken och/all werldenwar-

der fium/
äuZuäus samblar hoop/ altfolk pä ilt wist

tUM.
EnDagh pä hwilken ochttero6es stielffDch

rys;
Pä hwilken siiernatt ste/che hedna menner

wlZs;
De striffltardcs fsrständh/ förstuwmar

sampt des tunga
Englarna lofwa Gudh och een np wljsä

siunga.
Pä hwilken Herdarna/ Gttdz willie höra
Oxen och Äsnan medhtilbedia therthefis.
Ey kommer nu medhotz/ denKrubban a«

besee Sampe



Sampl och den sioora fruun/ mcd althwHd
lhermonssee.

Ach/hennes stöna Son/den stiöncsiesom
finnes

Vthaff en lungfrw / stiön föör jagh Eer
har til sinnes/

Sampt hmu ta gick ahn/ medh ringa präl
ochprache

Skole i stwr fa see/ vlhaff dclme har a<3,
Til lienst som MH nu Ecr/ giör dock för

mgm löhn
Vplager den medh gnnst ar min ödmiuc-

ka böön
En man sram komwer h»r/ al< medh sin

kiep och siaff:
TimbetMan/ thet är/ ass.

I.
st?e/v. </.

I>V har jagh ändt en reeft läng/
ick vthan sorgh och twang

Pa det jagh här
Ma lala see min Hfmrhett/



SalnptKeisaten Zsch finnäs Hull
Belalandes den Skatt och stull
Som palagd ar Hans hela land
Fran öknen/ ait li! haffsens sirand.
Frän Nazarel jagh kommen ar
Til Ephrata medh stoort besrcar/
Migh fattas nu här incet meer
Ähn sökia vp ett gott czugner/
För migh och mm troiofwad möö
Sampt för mm Häsiar sirä och höö»
Mm Kropp affäider ar sä swagh
3her lil och lrött bliswen idag:
Ach! Gudh migh nadc gamble Man
At klaga nödgas jagh sorsan:
Aff thenna resa längh och swar/
Nu wartta och sä mmc lär.
Milt hcela lM ihet darrar ali;
Sä ar nu medh och myckt kale:
Oi/ Oi min rpgg han warckcr s»
Atl jagh knapt kan gä clier siä
Oc Hu/ deft hosianarsä swär
At jagh oc Hu ma salla tahr
De plägor all/ oc Hu/ ey nembna kliu
Gudh nad' oc Hu/ migh fattig man
Den simi som migh hastptt Hgndt



Pa denna resa ar försendt
FörtäUic,/ o Hu/ en wandrwgz Matt
Bar fara bade lil waen och land/
För röfware och sticlmar andra
Som ilUejUdes ml kring wandra
la, jagh har aldrigh kunat ttoo
E.i resa giöra oroo
Än denne/ thel ar beswar
Medh qwinfolk resa har och thär
Som encdh min karst har giott
Then nu ar worven tiock sa fott :

Migh vndrar hwart hon hafwer gatt
Efflcr hon är sä swagh och lräll;

,

See/ sce/ hon kommer nu rält dar
Aff jljda Mb migy Mer har.

I.
2,

ioff ahra prtjs skcc Gndh altioh
Sow h.zfwkl wayt sa blld
Och pa war rcsa frist och ftmd
Behollil u, tll Venna siund/
At wlj ostapde äre här



Therfsr' jagh Womloff hembar.
Fast jagh än mpcketondt vlhsiä
Har mäst/ och qwalias ofwanpä
Medh qwinno ftvaghcet som hwar weet
Alt sän jagh drogh frä Nazarect.
Är jagh lell glad Het sä nar kom
Alt jagh i roo fär see migh om.
Hwilket sä wore ey aff M
Om Gudh hade bWstt
Omögligt spmes thel ochjli
At then fara kund' vngä
Som ost i wagen togh emool
Hade ey Gudh th« til wifi boot
Nu tycker miHh at jagh ar glad
Sadan jagh kom «l denne jiad !

Men hwar mon Joseph holla lill
Medh honöm j.Hh nu tala will.

/sälepä
Flar ar jagh nu min hierlans kiar
Men hwad mon wara Eert begar?

Maria
Vpjockl esi ha i nägon ward
Förvlhan stiempt sager och fiard 3

Tanckt har jaghH6r pa mechea tingh/



Ther «il och sökl aN ssaden fringh,
Vhr huus/ och i / gätt wedh si.oor
Och bleffdock wi,l / ömft W ömfi Wsom han ep hörde/
Den andra migh uhr gärden kisrde/
Den «Me ianle aldrO huus
Den fierdi swor i fullan duns/
Den fempte wOe migh sltt M!
Ep weel jagh hwad »agh giöm stali»
Jagh had' ep trödt om wore s'gdt<"

~ At fatliadt ftlck sa sioöttföracht
HärstMaffchechkelljdq
I denna weriden medh
Nu hoUes denför en wGman
Gom nasten Sin fsrachta fan /

Sa siolt ar nu ven blinde ward
AH wee/ ach wee 3 du arma siaw
Titt ftaff tu wlsserligh therför
Aff Gudi far innan iu döör.

M3N3.
lagh lwiftar ep at wara sant /

Hwad migh ar noga sagdl och grant/
Rtjckt folk the hafwa och sioor machl/Ben arma mofi forachl.
Ach al wtz hade nägol sta«

', B At hwi-



Athwilapä/idennaqwall/
Ty jaghar hecl igenomkall/
Beftuchtar och för annat fall.
lagMuchtar ochsä mycket högl/
Att eder pläga bltjr förökt,
Tp thet drögs nu nastan läng?;
Innan i komma til sange.

K c ?- u s i.
3.

HolpeB jolepk IVlaria
Hospes

Hwad stall jagh nu här saja meer/
Vthan Eens willie mycket steer. >
Giestcr har jagh m om hwar knut
Sä fult at jagh sielffmoste vth/
Och är moch migh sä paffligh talt
Nu handlat vpa della satt.
I dagh och sä en til migh kom
Hans arande war och ther om/
Han war kommen frä Nazaret
I kladren gick han machla slalt
Hwar aff jagh nogsampl märkiä k«tt
At han och war m fatligh man/



Som aff sin medel och fstwatff
ey en stierff;

De chke/' de betata wall
Tplagas che sch vp WedhM/
The hafwa EM vch Kistor full
Aff Silfwer och «ff roda Gull/
Hwarmool sasomenfatlighman
Knapt har dethan sielffata kal,/
Dock mosieman blaod,sadam alt
Toligt arMlgestHlt/
Tp snarliO delta hOWchn
Att fattigh Wr en rljk« man/
Dock wil iaghhonplMllkorMrs
OmhanwilvMWlWW
Skal det honom waraWdi
Fali thel äran armtöch lundt /

Weet elliest honom"intt.t Dtt
Ni liensi wara pa betMält.
See/ see! han Dr och där forwist
Om hwilken jagh nu talle sidsi.
Min k. Ward Eet Seder jagh
Nu lljka säsM förr idagh
OmLoZement och goll quarM
Tillaler dttMh will ep mecr.



IMfi' jagh nägon täch «het till
Säsom jaghMefi gierna will/
Hwij stulte jagh eder ep hpft
Emadan i si swära frpsa/
Men mme huns <he aw full.'
To är jaghbilligl vch<M fiUll
Hwatt M faO nn mitt huftVUd ltttt
EmäranMchfölstwla,

Wtllen i lil godo taga,
Ve«.ne nalt och lher bohaga
Wdh min ösna i mitt stall
Gicnm jagh Het vnna stall;
Acheer OM medh sin been
Ep lilfoghar eder meen/
Äsnan ar och mpkct gram;
Traver/ ep förnar dijt fram.
H icke det en klaga sioör
A< Gudh som vlhi högven boot
Kan eyett sialle M förma
Hwar han fill huMV läMws/



Dtt kan nn intee annms stee
I fiallet moji' i Eer försee/
Eller som eder synes baji
Wara annorfiädz «il gast.

Agh arme och alcndig mös
Skall jagh nu liggia vlhi höö.

H.r Warrh belänker Eer en gäng 5
Hospez

Min gärd är migh och sielff förttanK/
3 staltet är hafra och höö
?her lil älh cder häsiar firöö/
Meer kan min hand inlee förmH
Om delta icke wil forslä.
H:r Ward det ar dock alt förjlalt
Wtj aro afffsmämbllsh alt

Det kan sä wara jagh ep weet!
Men staUet eder efflerleet

det nu ey behaga ms
Sä sm 11l hwar i battre fH.



»bir
?he wetha altstdh pruta kiacke
Vpä sitt vthsprangh och sin Ml;
Ingen stielm fagh cherföre ar
Mm slächt migh och witnesbörd bar.

?ofepK.
Nu hwaH hielper al wff wandra
Sa förachtligh iblaNd andra
Migh geer jagh tilfredz!
Giör minkara sammaledz

Narll.
Ach hur> tungdl är migh at lefwa
Kan lhel nogftmpl ey bestrifwa.

Hwad prachiigt ar i chenna ward
3het achtas alt hoos Gudh för fiard
Högfard/siorl modh/samptpräl och prache
Hoos Gudh städz blifwer i soracht:
Tp fiär sädant vhr eder sin
Och föllier migh i fiallet in

ffal en gänKh an battre watd<l
M effter chenna nsden harda.

4C°



5c76/V. /.

Ilaria losepl;
TVl^na

ar fulbordat ass Gudz mache
migh aff Engelen bleff sW/

Om Fralsermanen lEsu Christ
Som födas stulle hytförwisi
Vthaffen lungfrw; Gudh och Man
3hcn ?rc»pketia är nu san.
?y ar detta en frsgfull tijdh
At Gudh moot o§ ar nu sa blldh
Gudh och Menniffia en person
Är worden nu Gudz egen Son
Hwilken sa mängc ic>oci ähr
Äsiundade Förfader war:
kwpketer all then samma/ftidh
Hafwa ssiundat i sin tidh/
En ftögde tidh en glader dagh
Som oft ar allom til behagh:
O hwilken stoor barmherligheet
Gudh haffr har i förseet
Tilfylles hwilken aldrig kan
Aff Kwinna prWs eller Mltt>



Hwad Gudh vthloswer holles wisi
Ther pa ar along nsgon bnji/
Hana oro ar san bäd> och 0.
Mr ther lil saltie wär lroo

I synnerheet «e migh ar stiencke
Den höga ähra oföttänckt/
Att jagh Gudz moder bleff försan
Skall jagh berömmas man ftan «an/
Berför' mm siat pädenna stund
toffsiuugh tin Gudh aff hierta«s grundh
Som miAlhen ahm har beledl
Och ep milt ringa Md ansedl.
Swor «ng moot migh hafwer hangiordt
Som jagh nu runneligh har spordt
Hans Batmhettigheet warar wall
Fran stacht tll flache/ öfwer mang siat
Som honcm fruchla aff all hug
Och icke göra thet medh lwK
Ali giör han fioor harm
Och flar lhem kull medh starckan atm/
The almde gifwer han hspp
Och satter <hem pH stolen 0MThe hungruga »M mättar han

Och



Dch «smr vlh then rlZta mM
Sin godheet tancker han vps
Hur' ledz han then befesta ms
öfwer sin lienar' Israel
At han och stadze blifwer sali/
Säsom han fordom medh all macht
Wär'Förfader hafwer tilsahdt

Abraham och allj Hans Sao
Wälsignat bäde stoor och spal».
Zhel ar en nadh som migh allen
Ey angär/vthan igemen
Ali folken bäde sior ochsma
Som i Hans ftnchtan fasie fia.

Thel ar alt rätt at wij Gudh prijsa
Medhloffsang ord ochanvlig wljsa
?p then nadh han h-ffucr glordt
Biljr wljra krmg oln wcrden sport:
lagh secr Eer kmfftcr cp förms
Min kiareste har langre MiIlaria
slagh ar Wall trölt pa denna stadDock vthi hiertat mycket glad; .

Ey wä i jolepK här förerpla
At i nn Barnel littl syla.

By 1<"



lagh giör thel wall vlhatl sirtanckt
Men sällerEer pä denne banck.

Ilaria
I mafiet Hart ey fatta an 3

lagh Slör Het basta som jagh kan.

Far migh min Son vpä min arm/
Seer lil och ow säppan ar warm 3

Ach ney hoon ar reen worden ka3
Migh liener lolepK i del fatl/
Slar della vch och siuder opp
I denna silff M en mislksopp.

Fsrvthan bön jagh chet försan
Giör giarna/ om jagh ellics kan.

l^lria
abit^

Ach min hiereans lille Son
Hy)i astu worden sa stiön
Hiereae mill i bröfiet leer

lTin



Tin lijke zr än aldtigh född'
In <ill dch werden blir forödd

)oscpl2! wil?eN snat 3

Ey Gudh migh nädcligh bewar 3
Alt försuur är denna weden^

Fär migh W och barnesscden

See / steden har jagh lembnat qwar
Tp jagh stuLc wara snar.
Hon smZkar wäli satter Eer nedh
Och prtjscr Gu?h esftcr war stdh.
Min hierlans klär i sttlcr högc
En pall här til stull' jagh ha Ml
I nödM bmker denne siäck

Ilaria
Zhct är aldcks nu lwch! noch.
Ach min hierlans lEsu lÄ

pgrgt lleäulii
Tigh en sängh M badda wU
Hn M sofm ksnt medh roo



lagger ligh ty pH godh lroo/
Guch lhen hsgfie wari lsjf
Min hiertäne Son soff/ nu soffsoff/
Seäller in medh Eder M
Josepn/ lp jagh haar wngt bröst.

I sanningh jaghep siunga kan
Tp jagh ar rporden gammal man

u.
556/V. l.

Latze Hans Qabriel losegK^l»n2
LHe

Thenna na« war nu sä kall
At jagh om mine lemmar all/
S<l frusit har/ at jagh wifi troor
Min föller «iäla widh min stoor.

Hans
Stielm/ han som icke sivaria tor
A« kallare war aldrigh for
Än sisom nu i denna uatt;
Ty jagh ftös fast der som fagh fttt
Min rygg ar annu blifwen heel
Ass samma kisloen sipffoch jleel

LHe



3He
Du wech Hans hur' jagh a gesprinz
I ffogen haasa runt omkring:
Owälug när jagh fipff vpstegh
Min halfwa pals jaghsöndtt «ff.

Hans
taste sagh hwad «roor du pil
Hum medb wär far stall gä/
Kommer Wargen nu bland ihem
Troor jagh napl en bllfwa igen.

LHe
Jagh hoppas lcke hafwa nödh'
Mäng hundar aro harans dödh/
Min Turck han pla dem s«öra brätt
Om jagh haar elllest ralt förMtt

HansMr en tingh ar sted och hänl
Sadan ängra ar förscnt/
Doch jaghlycfer «vara bast
Skpnda til fären som mäfi.
See! hwem till höör den koen sware
Som EtMer jMer pä si siart /

Gudz lander, kom och war ep ftenMen see 3 ach.' hwadh ar chel förffeen
vecli.



Declinabir
Lche

Min k. Hans förffracl' tigh ey
Statt vp och Hale tigh Hart widh mep

Hans
AH jaghblifwer ralt nu dsd

Latze
Ney? broor Hins chet har ep nöd

Hans
Hwad är chet för ett trefiig steen/
3htt gisr migh sträk och mpckel meen

Lahe
Förstrackt jagh ochfi worden är!
Men fte lhel komwer nämbee har

Hans
Ecp siär jagh! qwar vlhan borllöpcr
Söker vndfipckl medh min fötter.

(?2briel

Befrucheer eder icke har
Gatt bodstap jagh 11l eder bar
I Dagh är föddcr hijtförwtjst
EerFrelsttmanner lEsnsChrisi



Hz

I Dawidz siadh i LstKlelism
Then widt berombde luda greem
Och al iH twifia ther pä/
Ea achler hwad jsgh stpa Mä;
Mr sielff stadh och förfarer grattt
Om detta icke alt är sam.
I siallet vthan bom och las
Wid Äsnans spill och
Barnel lagdt i Krnbbone
Befinnaffu somi fafte/
In swept i lindeklular sma>
Thee Eder ep fsrarga mä:
Men jagh faar ftanEer denna gättg
I högdcn vp medh Engla jang.

Laft
-Hwad lycker dcp om denna sp»
Som wh nu sägo vp i Hn

Hans
Dgh suuöerar effter Milt huftl säÄl dä ä gali lwch thefolsiä.
Halt!'war Präsi han satja pla!
AtenstafswaffDawivzM/En ell Gudh sorsanEn mmnjstjg st<i nma hi,n/



Ha H wist nu den samma fiund
Som Englen glama vhr sm mun

Latze
Trä han som icke ha lör troo
At han sta oppe hoos Gudh boo
Han war sa klar och i laal,
L>ch steen täll som wär husbond saal

Hans
kom gä tll Jerusalem

Dch höra om nät, a srä bechlahemj
Lche

lagh gär och ma/ vpä Hans laal
Troor napM han ch fifera staN

Hans
Ncp han war alt för ayrlog lher ice
Men ha stu wlj llzla barnct gce;
Gkam a the Gudz Son ga »om handt
Som otz hat the glaa tiende? sandt

LHe
Hör Hatw/ om da ep wore stam
Sä <oge jagh medh migh wist ett lamb

Hans
Hep/ HH sta man ga och brplas medhhs
En wcken »W som ss längh ä.

Miölck



Cäcke sta du ach sma barn vplela
Lche

' Mislck/ blöt ust/ och gut farst smör/
Tocke ha minä barn äti sörr/
Metwurst tar jagh och lher lil
Ta du nägol annal hwsdh du wll

Hans
Ägg och Smör wil iagh W förs
Sä fä the aggekaku gisra!

härdt ha du arna gil
' Effler du nu fianrar sa

LHe
IG sar ästa och stoppar in
Som mäsi jaghkan i mHeken minHans
Gik sta och war ep seen

ltjda tigh kom strast igen.
Nu sta jagh i min Massck fij
Om dar ar nägot gZlt vthi:
See a icke da för barn go maat
Gudh gee jagh hade nagot faal/4He asiu här! jadätäralt

Ia slh M förfi nw ma«



Wtj Wille gs jagh ar til test,
Och kan migh icke ge tilfrch.
Förr än MH den lEsum lilla!
Skäder medh min ögon siilla

HaNS
latze har ar wist da fiall
Som lEsus vthi wara stall

kroeumbunt
Latze

Ach! Gudh hwi astu nu ft' ring
Som dock har stapat alle ting,
At «ligger pä höo och fira
Som högsi öffr alltingh förmä

Hans
TuädlaHEßre lEsuChrifi
War enda Frelscrman förwilsi
iäit migh föchä och för hwad stull
Tu ast worden o§ ss Hull:
Ach! lEsu hieilans lille b<irn

osi allid fränSalans garn.
Latze

Ach Na Bam min högsta trösi
45tt «igh luta in til li« bröst/
Tu ast en Herr' öfwer M ock dödh
SraH migh lftä all angst och nödh.

,



Dtigftw Uaria lEsil Moder
Warer migh guMgh och gode«
Och thenna stienk til godd lager
EfflerMh >en annat hafwer."Lape
Fader ep fsrsmar
Den tinga stienk jaZH har fötMär?
3y jagh ar en bonde
?ager migh ep vp för onde
En ofi <Zr har räit nnnk och blst/
lagh wenar han sts wara sööe,sosepa,
Haff eack haff tagh min gode wen
lagh liänar ligh giärna lgc»

Gudh gifwe eder nlyckel gott
Och fplie Mdze edsr mall.

JolepK tackes eder en bljl loback

Nep aldngh iagh thel nönsin drack
gott jagh frägar man



c -rU 3 n.

Lahe Hans
lagh eroor ey Hans at den är
Som siörre ahra ar betedd .
Sn nu vpä denna dagh
Nff Gudz Faders gode behagh/
Vt han ch affringafiänd/
Sin hemliHeet kungiöra mond/
Genom fin Engel md warl ialt/
Iblano war hiord och pä wär fält/
Ouchstjeligh är HERrans wark
I alla «ngh som M har märckt

Hans
KuZustuz fick thel icke see /

lisraöuz hende sslNNa snee/Zher til the all
De PKgriseer vchan taal/
De andm M som der ära
Wetha ey aff samma lärä/
Som Engelen o§ förkunna< har
McdhsinhckMfMcW

Laft



Latze
Han säg/ migh sä wenligh <m
lagh aldrigh sä vthsaja kan

Hans
Hanräckle mighoch sä sin hand
Will' giöra figh medh migh bekank
3p stali jagh ep han loff forliga
Vihan allldh ihet vchspridg
Sä länge ändan i migh ar
Stadze jagh Hans äNinnelstbäk

Lche
tangre har dröja jagh ey iZr
Vthan mostega lil minä far <

Boch will jagh först siunga cngäng
Och honom prijsa medh en sächh;
HanS/ siungh medh för sälAp stull
Sä blifwer han otz.ilttdh Hull.

m.
/.

iAWad fara nödh sä och beswär
wandringzman vndkafiat He

Wecl dm som rechr wagar mäng
LY At



At han och ttswar vh'»Mg gsng
Fhet är nu snart tree fiärdels Zhr
Sadan jaghresie aff i währ
Frän Persien minfädets tand
Har nnZH ey att gätt jampt i hattd
Til th?s jagh sidft «il denna bp
2lr letgat aff en Stierng ny:
Hwllket. hoos otz är gängen opp
Mech salsampt sten och vndligt lopp/
Hwars We matt och aldM D
Meer seer sa länge werdw Dr/
3p hafwer jaghbestutit wist
Född är kellin lEsus Christ/
Och lwifiar intet cher vp<l
At lhet ju wist stal wara sä:
3y finner den som efflerleler
Alt della igen bland all Propheter 3.
Men hwar tro min' A

här kowma the bäda twä
lll°

Hk7s/V. F.

daspsr L2kk2s^
Alelcliior

MlkoMe Hermr chcl är gott
' Ats



Htt i edtt inficlfer bra,e
Hwad tyckz Eet om den Stlemannp
Som P ttatt lyftr vp l ffp

(!25p3r
Thet liuset haarGudh fielss vplandt
Och Het at stoda ost vchsendt/
Ey har jagh ellies nägor fill
Nu lhenna «san gangit m

lagh kielinee alla siiernor grant
Om i mjgh ttoo jagh sager sane
3il pricka jagh de» opergNon
Weet och hwar ms lovalutiou
Hwad chr / hwav dag/ tttnme och
Mm här om har jagh ingm grund

lagh lätz och kutina w<lll föM
All siicmor bäde sma>
Men nar som denna hon vpgär
All tunösment hon stra^omsiavKlelcKior
Pä henne har jagh lagt all fttftTherföre är och kommen HWPlatt imet dsck vehräitat harBekanner jagh har pppenbar.

L »H E»l"M



Berömder war capernicu»
Ther tll och sa
Tb''» sinrtjcke «erlitius
Tycho Brake ktolomeeuz
Höglalde msnner alle slatt
Dock ffulle the bekienna rältt
Och de den siieman finge fee
Förvndra sigh ffulle wist the.

IVlelctuor
Hwad wil m«» meer här om sajs
Medan l)2melz rroplieti»
tarer vpä hwilken lidh
Nelligk komma stulle härMH
8. IZcob i sitt tesiameNl
?hel samma hafwcr och bekient/
At spiran tages luda frä/
Nar Christi lidh begynner pä.

Zumma dm tiden ar förhand
Bekienner jagh och nu min sall

Ia jagh bekienner wara sä 3
H«t°



/'M' fiall Man den on finna p<l

Pä reejan roelervljost laga/
Sliernon stall oh wäll ledsaga

LalrKasar
Thtt tll hafwer jagh och behagh

Jagh blifwer och eer föliesiagh

Se en Compan möler otz
Fnll medh afwund harm och ttch»
Han gä? som har nägot wist
Ach en häffsiuttl ar thel förwlH
Fsrwifi steer ost nägol affkort
Jagh säg det vth förr' jagh drog bor«
Om ep delrvcket är fram fsrdl
För Kongl. Neroc!« som ar rört
Aff om del «pföddt bam !

Kan ffee han snar i sin garn 3

VM NN sä steer/ eens/ «z



S 5 warder ey fiort til mtttt^
LalrKaslr

Aff en pan wij nu fiigom har
Til at förnima Hans beswar^,

keci^liz
Neroäez Konung/ aff fior macht
Hafwer nadtgst til Migh sagl
lagh stulle hemlighgä ochsee
Om icke aro komne tree/
WUe Man affsierran land/
Som ol) hwad nptt föm til ha«d;
Om nägon Konnng medh god frid;
Skall wara född i thcnna titch!
Wälkommen bliffr hanmedh all/
Al han thet aldlig glsmma stall/
Om j2gh ster rätt som jagh scer än
Msi «pola migh nu the man

z.
Uccillliz Valtoasi»

Vlonio.
Wallkomne gode Herrar tree
HO tlggot n>lt giöm beffier.'



MelcKior
Wij aro widt lsNKwaga Matt
M komne lil Jerusalem
Al hempm wetstap sakre har
Hwar luda Konnng födder ar/

wagen wizie en fiierna ny
Fran österlanden ned aff stp!
Om i har om habattre stial,
Sager thet ost! giorer sä n?D

keci2t.
Aff ingen Knng G denna dagh
lin som Nlt weth jagh/
Hwiiken och sa min Herre är
Slält ingen annan jaghbegier

dal^ar
Wtj wil' ep om l?ero6e fioott
Men luda Konungh ar be^oll

kecialn
Sager hwar han m» hälla till
Sigh Mdlh Neroäerp sättiä will

2?M2



Valckasar
lagh sagcr Eer vlh rene öch gratlt
3 luda född'en Knng k ar sanl
Nogh ! blllr i frid i gode Man
lagh kommerWax lil Eer igen

I Herrat har jagh the« ey M
Hwar hafwe nu fin jät i acht

datpar
Wij are ey frie nago« fin
Förr an wg ssu för Kungen in

Thet hae ey hast
Blyr lrygg ochfasi
Höör poick i stallet ffall n, s«
See hwad Män til basta fZvromu
lagh gär Herre nu fim lht
Besteller och alt wäl medh fiyf«

<2 U 3 IV.
55 SN. ~

le«i»«



k'^cl2lls
wägen forl det i sil stam
Kungen ttader har strax fraw

I«länge Hr medfrid/har jagroligl regeral,
Och aldrig pa min siool/ affnägon Kung

«urberat
Nu sages wara född enKonuW ny i Inda/
Thenosi stal/ om deelz och wil för-

liuda/
Men vpä hwad maner han Cronanärfwa

ma/ (weta fä:
Samptfolckmed land och lähn/mä jagochTy skal jaglaga sä/atjaghmedfridoch ros
Her effter som har lil / för fienden mä boo.
Höör! Herhäld är ihet sant/ som saves länge

för delta?
Pä lhet jagnuhär weet/hwar i jaghmig ms

ralltl
kecjal.

E.« M«' ey twifwelsmähl drager
Om det jagb för Eder ftgt hafwer.

I^ex.
SälpjljssmzfswnWanMmjn'p«Hictt

HltN-



HiMigen och rallpsi/athanmigey «id,
wyker.

Härhald nnt prefiestap/ med hafi och störsia,'
fiyt

Kalla hwar assstn ort/nu sirae in lil mig hlje

The stn komma esster nn budh
Sä ftampe o§ hielper Herren Gudh.
Kom snare igen besiall alt fort
Hwadh tigh är sagt littt och siott.
I Herrar töfwer icke lange
Kungen mättd Eerl radh omttangie:

kec: giörer wäl silger pH.

Tu seer ja huru som wtj g<b
iycka stee Kungen i all lioh

I^ex
Gudh gifwe och sä eder frid 3
Hafwei aff thet talee hördt
Som nu nyligen ar kringfördt
Om then Npfödde ludaKling
SoinchlkuyebMluns.



l^lick
Mdigh Knng/ och Herre mH
Medh faord jagh har swam will.
Om chet Eer icke ar emoot
Vndlalandes all Straff och hoot.

Klientit Bignn
The fsrfie mennistior woro ewä
Adam och Ewa stolc i föM
När the nu brulo Gudh emont/
Han them vnsade medh sill hoot/
At the sampt theras bam i nöd
Komma stulle och Ewigh död/
Om Gudh ep haar warit Hull
Och pa lagdt wäi stull
Som nu ar född mecn
Vlhaff en lungfrw ffler och
En Konungh aff gudomligh macht
Som all kruplieter haftva sagl
Hwilken nu och ar
E.« M«' wela bcgicr

K.ex
Thet ar Man luller pludertj
Och e« fäfengt vchftutit ffrff.
Hwad Wter MH/ c>m han an wo?e
I JM och förlore



land och tahn/ och hwad otz böött
Amoez

Sitt RegeVent han hsgre foor'
Och ar nu född har spad och vndh
Bland luda folck en mechtig Kung,
Mechtig i giewing och i krafft
Som öfwer döden hafwer machl/
All Rtjcken höra honom <il
Hau gifwer vem ehwem han will

ObZä
E» M« förwGo gäär ,
Nu widt öft. Trylusend Hhr
Seen propkecerat bleff har om/
Fast lhel ey firax i tiuset kom
Vhet wär förfader hwario dagh
Hafwa astundat medh behagh
Ty sager jagh förvlan llst
Alt thenm tiden ar thel wist

Amoez
Heclt ahr/lagh fritt nu seja will
Zarfwadcs / och meer cher til/
Om wlj som böörv alt ffull' vthfsra
Swält woro E« M«- pä höra.



Kex
Dgh hafwer hördt pH edtt Ml/
Konung l Juva är han ltjkwäl.

I gode Herrar lraderaff/'
I «alen migh ey 11l bch.?gh.

Min Presters grund har jagh forM/
Han spZr migh ey sZnneriig gatt:
Tp wil jagh nu pa nylt igen
Skick, effter che WUe Man.
Höör harholt» red tigmeden hafi
Och sook the WG man fuifast/
Fösr them igen hh< <il migh in
I siiLz maak effter milt sin,
Mr jagh fär höra chems mening/
Som iaw siä pa godh fsrening,

jagh sadant blodbad laga/
Sävan )ewmer/ sorg öchklaga/
Som ffal höras vnder sty
Aff hwar Slad och aff hwar by.

c ? u 5 iv.
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'lrez li.ex. kccial.
L3lr^2s2r

I gode Herrar tänker pH



Huw medh wär ftak stal gs/
?y Kungen lär osi fodra in/
Then Räfwen alt pä afwigt fin.

(sZsp2r
Ther pä otz ineet stadar an/
3p wtj hafwe Gurz Son til wan.

MelcK.
lagh och pä Gudh satter min ttösi/
Hau hm mängen affwända löst.

I gode Herrar medh fioor fitzt
Bcmödes nägot siiga hht/
Mär Kung een ltjeen ftaga HM
Hwar pä han wanter edert swar.

3.ex
I gode Herrar thet ar gon
Ae l min bud ey haan försmäte/
Hwad bringa i for nytt medh Eet/
Alt gott MH migh til Eer förseer.

MelcK.
En langan »ag roij haflve reest
O Konung gov/som lU wal west/

sssdo och hgfwa ep ahma



Hw« «l fsroe ost en stierna/
Som betygn och sull wlsi/
E', född ar Zsus ChriD
Aff Zuda foll? och luda slächl
Hai, wara stal boren och klackt.

K.ex.
Agh seer thel ar sä wordet iempe.

Ia han ar fsdd fsrvthsn stiempt.
?y siiernan lpsie ale fore
Thch wlj tommo pa denne ort/
Förswan hoon sirax vlhur war snn/
Och fiack sigh vp invnder ffpn.
Tp siuto w§ vthan beswar
Att han icke ar fodder här.
Ey kan thel wara vlhan sant
Som jagh har aff belygar gram/
AttNar ginge stadfta stad/
Slod siiernan ey vchan gick mad»
Mm nar äther siodo fiille /

tangre fmmgä hon ep wille-

Kund' i s«z grane e« stlsampe lopp



Här Ma/ samplligh hennes kwpp/
Och döma sä aff Schrifflens grnnd/
En Kung född wara nu pä fiund.

när som menmstian hon föll/
Gudh rad medh sig hemligen höll. «

Eee! tä bleff han 11l Konung klöm/
Som wtz betpge ar ep lönt.
Ia all kropKeter och Wlända/
The ther jirax «u äthelwandav
Och hafwa sasom en mund
iyckt treffatHr /ja dagh och siund.

Ia Daniel och si medh stlal
Dce ahrs wekor wall.

I^ex
<W«a i och vpä hwad siall

födas ffal then Kouung M
Nädigsie Konung Helat sanl/
A« wh then ort ep weee grant/.
?y are wtj och komne HP/
At söckia chcr esster medjs fi^e.



Ey twifiar jagh at stiernan liws
Ost whsar vlh thet samtna huus.
Hwar effeer jagh armpckel^lragen.

Gudh hielpe man vpswagen.
«.ex

Eer hielpaffal MH gode man /

Om i til migh komma igen/
Mcdra« försiänd och en wissgrund/
Hwar han ar food hwadMH hwad stundh.

kummut

3 Bethlehem mevh roo och ftljd/
Skall han födas widhdenne tljd/
Ey lange ifrä Jerusalem !

Then wag är icle eller stem :

Auer astadh och kömmer igan/
Glörer har i som ahrlige Man;
At jaghtMa och medh Eer/
Honom aff hirreat rätt ahnbeer.

Mclc^ior
Hetffal säffeeE:«Maj:«/
Sanningen stole i spöria rält»



Medh fiht wg stole ale vHrälls,
l(ex

Jagh stal och Eder ey fölgiäla.

PH wagm wft otz alla sialla/
E-« Maj:« och Gndh befalla.^
Jagh noo? Eer wäl alle tilltjka/
Förhoppas » migh ey beswyka.

sbeunr
HechoZd! pästpnda forl min M/
Och biud thcm alt bestalla wäl,
Llllftedz kan jagh förr ickcwara/
ÄN jagh lhet wlst ms ahrfaw.

iv.
z.

N.ex. keci^liz
M hafHet jag besiält alt hwad jagh hch

wer ama/
O 5 aiche< aihiettat sägo gierna/
D<il «ps Aonung stal wara försäkrat pa/

Kom-



Kommer 'hatt r llil»! IMI / «p IIÄ Wlllill^'
wäl s<z.

Dm rsda swett wil jaMhonom lätaafispa,
Oc sälel>es tilKnngkröna prechtigt oc döpa.

nwal »he wtjsa man/aftotta itt qwartrer/
Och som lhel fogar sig/ bewtlsi, nägot meer.
Hör/hächolo kcm harför/merkgranlhwad

jaghbefaller/
Kalla?hwsoneN in medh alla sin gcseller.
Bmd honom wapna alt som en ftiss

Soloat/
Jaghafwcr nägol «ytt/gee honom i
3y jag hoppas gä fort/ lhetta nya anjkg/
Som jaghhafwer vplanckt/wig wara til

behagh
Befalnms stal han fä/ at fulborda min

wlllia
Mcd ppet sward och spiue/ kroppen ftän

Mlenstillia.
Alle sma swannebam/afflwa Hr eller »mga
Skal han Ncd stlsld och jern alt in til oö-

deniwinga.
Me i Bechlchem/ och fö ver runt om hae
Skaihanvlhanall nädh nedlaggia medhge-

w«r/
V iH Och



«ryven M Moemiss dodh,ighMttvp
medh wrede/

?her stal matt i thet huns och ingen ma»
befreda.

Fader/ Moder och bam/ ingen wil jagh
fsrfkona/ (sona»

Ochför thenKoNUNgnp/ migh ey lataför-
Alt theltaarmin willie och mit lirangabefäl

nu ik.N mhwttt; all tingh tn wM
bestall.

Esslet E.« M.ty befall
StaUcr f?ghnuallling wN
Ingen M eller waja /

Hrenrel m«t fritt vchseja.
Hci-U8 V.

/.

k^2^i
Lalrl^lar

Huad wil faKlnemnu mithiettä göra quaal
Aff en luelpndl vpspn / och ett tucklpf,

ftat taal.
Gudi lkeeloffat wg then räfwen blefwo quie

Och



vu lv»ll lv»»« »^v»«»« »>«»»r l««l»

Han hade sullcr täncki/ en dllck för an-
ratta/

Kan lkeeochsiernasedt längtwaraffedtfsr
de«a.

IVlelcKior
Han talle osiwanllg til/ ochgafvthsöle ord<
Och sägsamtldcr vch/ men hlertae btan aff

mord»

WH wilie detla läta ftra/
Wldar" rresa förlanckte waw/
Gifwandcs Gudi allan ahfa/
Sä kan off intct fsrfara.

ZZltb^s^r
Ach att wtj nu war ledesiran/
«llhen liusa siiema finge tgen/
Sa hade wlj och stsrre
Wagen race kunde hon wljsa.

Skee Gadi loff vchi sin lhron/
Sä och Hans enda kiare son,

Gom födes aff en lungfrw reen!
Mm see! hwad synes derför steen.

Dv L2lrk2<



Valckaftr
WÄ ledftgar' förwist lheear/
3p hon glimmar sä liws och stiär°

Hon ar och öfwer mättan liws,
menar nar wara thet huus/

I hwilkt b«net nu ar inne/
Gudh gifwe wij thcl kunde sinne.
Kiäre seer hon fiär fisck stille/
ttzta som hon icke wille
Fram gä för längre har/
Är och si machla när.

Wh williom otz icke Heller
Mer försumma hwad thet gellet/

I thetta huns är han wist inne/
Stiewan wil ost thet päminna.

IVlelcliior
Til della hufet jagh migh lancker /

"

Men/ tagom först ftam wära stäncker/
Och läler nägon lhem inbara/
Sä stler lhet och medh stslre ähra.



Laltb^sZr
MwMe gä in/
Effter hwar föllle gafwatt sitt.
Skee Gudh ahra eenna siunden
Pä hwilken Chlisius ar fundm /

Föllier effler jagh gar före /

Täncker hwad whl ftole giöra /

Pä war knä wlj siraxnedfalla/
Honom och medh slcjt akalla.

Gttrdinet ryckes vpp'

H. 5 5 u 5 V.
2.

lVlariZ.

kracumdunt.
TiZH ffee ahra tu lEsu Christ/
At tu mennijkia worden D,
Gudz Aldmhögstes cgen Gon,
San Gudh och msni en person/

Nu har sigh himlen öpnat widt/
Och mälnen M omkring vlhspridl/
At ragni Nid rattfardlgheet/

nädeoch bamhmigheet»



ValtkMr
VssDawidz fiaw och lacobz siacht/
Äsiu san man boren och klächl
AttuallwerldeNfralsassal
Fra synd och eödh och fara all.
Ty secrman att all saligheet
Aff Gnchät oss nu har berede.

Ach lEsu lill min högsta trösi/
Som migh aff all nödh hafwer löfi°
Styrck ch effler till behagh/
Som kommo Hedmngaridag.
Ol) siadigt lält vpä ngh troo/
Vch sadan ewigt hoos tigh boo..

LurZuntH: oKeruul

Guld är hoos ossnoch tilfplleff/
Vnn migh lEsu kiar lin hpllest;
Tagh medhpnnesi chenne stianck/
Släoz har effler pä migh tanck.

Rökclse full vthi wärl land
allestadz bland steen och sirand/

Tu wille thel o Broder kiar
Nädizft moolag' är mitt begar.



ValnKaslr
Mprram hoos ol) pmnigtwanckae/
Hwilket jag och samman sankar
3igh HERre lEsulil er«sent/
Vptagh har nädigh milt inrent.
Förmodar jagh och beder har/
3u migh och fiadze blifwer uär.

Naria
Zlitigt migh eder tacka böör/
Hwilket affhierlat jagh och giöt
För Heste höga ssiencker all/
Hwilta jagh högt beröma stall.

Eergode Herrar tackar jagh
För eder wilie och behagh/
Samptförche mänga dpraMnker,
?hem jagh medh alt gotl bttäycker

I^elcK.
Eder jagh nu biuder far wäll
Bäde «l Kropp «l M och Sial.

MmDeälheriwättlattd,
3p gistper jagh och E« min hattd.



Thet stmma jagh och gisra M/
Alt soll och sä ther lil.

Gudh Eer Kdsage ftist sund/
Ihet önstar jagh «ff hierlans grund.

Gatdinel tpckes igen.
c u 5 v.

556/V. z.
'lrez IVla^j.

IVlel^K.
I gode Hemr gifwer tädh/
Skole wh lyda Kungens bädh/
Och afwentym pä ehen orl/
Eller ochsä bort reesa fott.
Wtj mäste wisligen rädstä
Hwad har billigast giöras ms.
3y slumr jagh «u fast och wifi/
Kungen gär om medh args lifi.
Om förstar och all högre kall



M"hafwa bööt ali sedlgt taal/
troor ep han liftig och arg

Nu wata stal som Räss och Warg.

Hakwa iicke förra spordt/
Ä« vMr honing sota o?d/
Och zplchligt snak medhalle
Bemängt wara medh gallc.

lvlelck.
At teesa äff ar jagh lil ftedz.
lagh ar och aloeles til «dz.
Hör Dränger vthan präl och statNu «der til/wg föllias äch.

Sä kommer fott wij wille wandra/
V<hi Gudz Nampn nu hwar med andm.
Gudh gifwe ost lpcka och frljdh,
Vch ware ost pä teesan blHoh.

VI.
H56/V. ~

'lliraso.
Befälning har jaghäe/expresse med g?w^/
Vnttlll, jtlCollaz/mzhusg MZ st.?s och baas

Alt



Alt Sfwerhufwudsotl/ stonandes ingenow
3il des jagräkar pä/hwar Hannu wara mä
Som sig har gifueran/för en sioorKong san,
Min HerretilcielpeH/harhan sadanl vp,

wäckt/
Tpstal han blifwa lönl/ för än Mwarder

krönl:
Ehuar jagrcser fra/ Ma stal jag gwm/
Saat lhet hela land, stal«dasförmin hand.
The spada barnen jag/ wil efter miltbehagh
Sä luckla denagäng/medspiul Mocfiäng/
At derasfaar och moor/stu darra isin stoor.
3y jagwll allebarn/ söndersmäla som ftarn
Och lräda pä mil spiut/ at tarmana gä vlh.
Theras hicrne som dragg/ sirpka vppä hwar

wagg,
Uet wäller at jagat/enkrigzman somey bar
Et blödiglhiartelag/ lil nagon suek och Nag.
Ach l Trulsmm lrogendrang/wtjsalignn

har strang:
Sampe lu min kiare Tool/ onädigst vnder

sool.
ibehag/stuhafwalil thcllagh/

Der som hwar man fritt fär/ gisra lhe«
hgnfötmar.

Irulz



Truls
Mörda/Mra/siaihiel/'
?hcr ttl har jagh ffiel.
Pftni,/ hugga tem frä ten»
Alla Bam l Bcthlehem.

?001.
Jagh fksl wara them sa arg /

Söndejlita som en warg.
tefwer iungor och
Skal jagh min huttdar föraca.

töhn i fa om i thee giöre/
Föllicr cffccr MH gar före.

(I! 1: VI. 2.
6.assc

Ia da haa ja före spordt.
Mcn ha ou hort bwa Herodus ha giordt

lakanmtet/welasastorl.
Ha han giort wal eller illa.

KasteNey Gudz twoi Hall liie stilla
Sä sta du fa höra Hans 62062!.
Moot the sma barnen vthaff haae
SomhMM sijcka slä ihlal/



Vlhan fulkomblig ossiäl.
Och giöt han sigh st mpcket haff
Moot de sma Bamen/ so« en taff
Moot giassen nar de minst troo pa/
Bsrier han pä stinnet fiä.

-Hans
Fu!l seer grannen ga och läla/
Men intet hör jaghbarncn grata.
Ha ffa ha wara för bradeer/
M sa ä galnas som jagh höör.

g.afie
St? Bwfosten geek ralt nu har veh/
Merh päkor blanckor sä och sviut.
En siooran raa medh honom földe/
Hoopetaals de iols höke.

.Han»
BaMnädewUapä/
Som intet kunna demmotsiä.
Men wille the en älligh sianz
MaZa pH en bonde Drang/
Noch wil jO sakra dem
At de stu imet ofiicka gä.

Kaste
Haken a orsaka the dä wotas/
AtdcesHr.asaalia.fiaas
lahMhanhcorMdsittlsKh/



Hatt achlar. ,'ngett Helge dagh.
Nar han siipper pä dören vth/
Ingen lar honom san wela hui.
tche hwatt ha du ahma nu s
Ia gar hiem <ee min husirw.

'Hans ,

lastee gack gack. s.ass. Hansi far wal
Fs sij huru afiöper denne fal.

Hör Joseph tagh min ord i acht/
Som Gudh nu hafwer til ligh ftgt.
Engelm ja,ch ar/
Som taln har och Mr ligh nar.
Tagh barnet och lhes moder förl/

ffpndcz til en aN?M on/
Egppti lattd förfiä nngh rätt/
Är tesan tlgh nu här förchalt.
Ty kolvM ffal nu start lhit lil/

Ecr vpsökia wil/
Och barnei läta siä ihiäl/
Förvchan orsak och all stiäl/
Ty sialt nu vp rall strax pä fiund/
Ep fär lu ssfws för m blund

äh"



Ähn thettlie resa ar bestalt/
Somugh nu ar.ff Gu:h befalt.
Hwcm talir här ? hwad ftja ij?
H.o ar chct t och hwatt stal jaghfip ?

En tbct förrrltzo wär/
Som sigh l sö 7 bncn för migh bat ?

.N>:' at jagh rcja stal
Medh H,F sirothan alt forfall/
In i Egypten medh en hast/
Ellieji Ncroöes fcist
MG stuUe/kan stee barnet medh
Ihikls)ä/ som nu är sa spaot;
3r dcl sä; bllfwer jagh l qwel
S latt inlet vpa della stal/
Vihan i lpstheet migh <il wagz
tagar rält färdigh innan sar»
Far »vai jagh intet biuda wil/
Vthan bortfara tyst och stil/

at Gudh han ar migh blid/
Oi' »?assarm,ghpa«sanftld.

r. Vl.
,

Qal->r.
Är ther sam »icds) cvcr dronl/

«r >sti .

S«



I godh / och oft borllags.
I »nitt sinne de«a r-nner
Kst i wagen stalles hinner/
3>ocd ,agh wägar i Gud; N<"«pn/
Barncl >aggcr l min famn/
Ucscr s dan Vthi fridh/
<l)ch forsummar ingen tidh.
Sftnt «r thet: alt är til rcd)
Reesa är »agh och tilfrcdF.
6.«ngre droin stadar h.°r!
Reesi, Zr c»ch stort bcswär.

lager cder ii'..
öIÄI-IH,

Follia eder jagh nu wil.

Ack Gudh tm godheet ar doch stosr
Moot. dcn sigh, i t,n häg» dl troor.

dcn soin pä iulldh sältcr Uit
De» hiclper han »nedh storsia fiijl.
Joseph han war bcsnärd i garn
Maria/ sanip»/ dcc lilla bar»/
tNcn cfflcr dcc fruclimdc Gudh
Frclste han de,n genon, sin budl).
Sä gior han hwarivn» «n i dagh
Go», Icftva efftcr han.>; behagh/
<l)n,särg han for the,,, draga wil
!7«r n«got «ndt sigl, träligcr til/
-Hwiliec ,agh nlä bckicttna h^r
Äffminc warf de», jagl, fr»,!nb«
N7enfkian til ticnst: och aldrig n,ccr
Vthftn orsaak/ syntigen skcer/
«ritt Nampn wari lyffrat altigh
Och ttn gobhcet so,n «r sä° blidh.



kplloZU».'
I haswe nogsampt all/ förnummlc affwart speel

Gud ar wordenklött/forvlhan brijl oc fecl/
Ot barn acofinufodt/EnSon arosi nu gifwm
Som l thenHelga Srrlfft/ wardcr nogsanipl be-

strlfwin.
Hwilken osi arn,a stofft/som aro mull ochforl»
VmVarkar med sin krafft/ Vpsättertil sittbord/
Och nu for wära <?ul/ «l trsstar nedersand
Ia eil en Efwig frogd/ar osi chct godahandt l
Sce Iden som Owigwarbegynncr nu vpä
<Vudz ende Son «rhan Mennistioncs och sä:

-Herrc hogrean/alle-Hlmblarnas haar
Dmpar «n »ordens grundi Ht spädt b«rn worden

ar
Nffhogden gängen vp Ssn< deeCherubimklaar

lofwade/ och nu/ tienar denKngla staar.
»Herllghccencs Glany/ färhwilten »orVen.stalffBergen san,pt Hogder all /sprungo somR««r oc

kalff-
Gndl, warder sielffett barn/ affsitt Hwiga rädh
pä han»

Nädh.
Fulbordar lofwen sin/ som han affEwigheel
Bcsloot for allan tidh/ vthsff »del godheet

med sig stelff. Seecheläraltssm fag
N7cd dct« ringa speel/bewijsaWille i dagh.
Hiernenall Sinncns huus/ en warkstadh lil all

eanckar
VllfwernnganstatMöch inlet'mecr omwpnc-

itzr.
xvll ey tlllatan,eer! här n,aste iagh och M
Nekiennft mitt fo'rnM/ k«n im«t hoZre g».

Dee



V« sinnerhke Fc>lck/n,ä widar h«r sn» ffrifwa
Nr chct ar thcra« deel/ sag wil thet lä« blifwa
Thest iagh min ftropligheet/ en gäng aMädakan
<»>ch med mm ogsy slelff/rätt städa honom «h».t?u«,ändcriaHli m!gli o,n/nlalla i gemcen
U?«lb- Hrr- Frur;affwardehwal.-och Oc»
Dygdsani Mtttroncr/medh flere gode man
Affhwad wilk?r och ständ/ lunfrur hwar vn-«

gerswen.
Medh tnin ödnliuke bo'on/att dee niedh Vanlig

gunst
D« Wille t«ga vp/sä gär lion, ey «msunsi.
3>ee -HcrrarßslgMestnr/ dcyer p« sanna sstt
RädjHerrar fampreligd/,aa!l chcngansta rä«/
Att dee warringa tiensi/ansee/ och c)' »par fccl
For ähra tagavp/deua/här rmga spccl.
wlj onsta dcm lgen/ s.ycka sch altklonö froqd
U?älmagc><tt längt bäg3
Städ; och bcftrjta osi/ har cffler dcm vpwachta
BiuVerWr mcd Zodh Ngltoch aff' si mch«-

ta.

SL l?5U^
Hoo sigh fs? en spcgel sialler

Han beseerM stapnad wal;
Hoo figh seer dm memng fällcr/

Att hai, kienner sigh medh Ml 3
Hoo medh Del sigh kiennq kan

Skatlas fsr en mm»



Dee som paterien
behagade woro

rrc>!oZus Nicniaul Vun«nus
keiruz West.

U!col«us
dorolul Lriclu« Buäerm»

lzlclu/«r Bimc>n d«lol! Grecck
vrnm» kellu» Bi,<jel,

Uerocl« 8-muel OKi-iNier. pljlßsot
sLricus LVtjckiMN

?!>i-2s<» V2l!iu« Hcl.

Tool Bu?,mo LuK, vi /^
LpiloZul lilicolsul

.l,3rv« I.,ur««k!s kellmtzu, vNIaA
sll«cus Fimonis

8c!ial.?«, limcm Verg,

Liemen» tecrul Oll«n6«r.


