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J o h an  H a lle .

T a l e r  v e d  H a n s  I  o r  -  e f  ae r  d

den 24de August 1857.



Thieles Bogtrykkeri .



I 8srgehuset.
Under det störe Kastanietrce udenfor Moders Vinduer.

As H. Laub, Sogneprlrst i Langaae.

vor Fader i  Himmelen, flee ikke vor, men skee bin 

V illie ! —  Herren gav; Herren tog; Herrens Navn vcere 

lovet! —  Ja , lovet vcere Gud og vor Herres Jesu Christi 

Fader, som efter sin störe Barmhiertighed har igienfodt os 

t i l  et levende Haab formedelst Jesu Christi Opstandelse fra 

de Dode, t i l  en uforkrcrnkelig, en ubesmittelig og uforvisnelig 

Arv, som er henlagt t i l  os i  Himlene! (1 Ped. 1. 3. 4> 

Amen.

Saa er nu d it milde, kicrrlige Liv afsluttet, m in tro- 

saste, elskelige Broder! —  V i skulle nu ikke mere see d it 

milde, cerlige Ansigt, dine blaae Dine, hvorigiennem Admyg- 

hed og Kicerlighed lyste os imode, sorend v i, efter selv at 

bave gaaet paa den Lei D u  gik —  thi Han gik T ro e n s  Le i,

En S ie l i den Stovhytte boede 

En S ie l, som paa Frelseren troede,

Som lcrngtes med Haab mod det Heie 

Med Gud og Hans Glcede sor Oie —
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og K io e r lig h e d e n s  B ei; Ih i Han „lod sin Tro i  kicerlig 

G ierning kiende" —  Hans Liv var Kicrrlighed, Hans Dod 

en salig Dod —  forend v i.  efter selv at have stridt den 

gode S in d , fuldkommet Lobet og bevaret Troen, skulle 

samles med D ig  i de evige Boliger. Saa reise ogsaa vi 

herfra.

Saa reise v i t i l  vort Fcedreneland.

D e r  ligger ei Dag i  D vale ;

D e r  stander en Borg saa prud og grand 

Med Gammen i gyldne Sale.

Saa frydelig der t i l  evig Tid 

Med Venner i  Lys vi tale.

Om det skal vare lcrnge eller kort, inden v i saaledes 

samles med Ham igien, det vide v i ikke; det er skiult for 

vore Oine. Men lader os holde os re ise fce rd ig e ! D e t  

er det dog det kommer an paa. Det er den bedste Hicelp 

v i yde hverandre, naar v i hicrlpe hverandre dermed. Og 

dermed har D u  hiulpet os, ved dit hele ydmyge og kicrr- 

lige L iv . og nu ved din salige Dod. —  O hvor have v i 

dog ikke mange deilige M inder om denne vor kjcere, elske- 

lige Den! Sporg hende, som har den storste Rigdom af 

disse M inder, Hans egen Hustru, der nu grcrder ved Hans 

Baare —  sporg de to Sostre, der som M artha og M aria  

grcede ved deres-Broder Lazarus Grav —  sporg vor gamle 

Moder og alle Hans mange Venner baade fiern og ncer —  

Eders Kierligheds Taarer sige mere end mine sättige Ord. — 

Og hvor skulde jeg kunne sige, hvad du har vcerct mig 

selv ligefra min tidligste Barndom og in d til din Dodsdag!
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D u  var mig altid en cegte Ven og Broder; ja der var jo 

en Tid i  m it Liv, i de A ar. da inine celdre Brodre vare 

fravcerende og langt borte, at D u  var den eneste Broder 

jeg havde hos mig. Skiondt 11 Aar celdre end jeg, saa 

trcettedes du dog ikke af mig. lod mig lege med dig, hcenge 

paa dig, trcrkke dig i Skicrgget, og du giorde Legetoi t i l  

din lille Broder. Og siden i  de modnere Aar. var du min 

S tstte  og Raadgiver i saa mange Anliggender. D a jeg 

kom t i l  det gamle Frorup sor at vcere min gamle Faders 

Hicelper. da var du m in Hicelper. Der var saa meget i 

Sognets udvortes Anliggender. som jeg var fremmed og 

ukyndig i  —  du tog det as sor m ig. tog Byrden paa dig

og ncennede ikke. at jeg stulde bcrre den. D a jeg drog

hen t i l  m it nuvcrrende Hiem. fulgte du med m ig, gik med 

mig paa min Mark og gav mig Raad og Beiledning. D u  

fulgte trofast med mig i  Sorg og Glcede. M in  Hustru 

blev du en Ven. og du blev mine smaae Borns Ven. 

D it  Oie fulgte mig lige til det Sidste. saae efter mig endnu 

fra d it Sygeleie, naar jeg kom gaaende deroppe i  Haven 

og kom for at see t i l  D ig . J a .  jeg glemmer ikke. hvor- 

ledes du saae paa mig de sidste Gange jeg kom ind at see 

t i l  D ig . med en M ildhed. en Kicerlighed forklaret af vor 

Herres Jesu Christi egen Kicerlighed. —  O , hvorfor gik

du dog dort fra os! —  hvorfor stulde du gaae saa tid lig

herfra!

Dog, det er ikke sygelige Klagemaal. v i skulle fremfore. 

V i skulle ikke sorge som de. der ei have Haab. Lader os 

Heller see op , opad t i l  detH oie, der hvor Christus er hos 

sin Faders hoire Haand!
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„ V i  vide, at dersom bette dort jordiske H uus. denne 

Hytte nedbrydes, have vi en Bygning af G ud , et Huus, 

som ikke er giort med Herüber, evigt i  Himlene" (2 Corinth. 

5 , 1). —  Denne Hytte er nu nedbrudt; men den flat 

o p re is e s  igien.

Hvad nu er al Ande bersvet,

Og snart blandes ganfle med Stovet,

En lysende B o lig  skal vcrre 

For Sicrlen i  Himmerigs LEre.

Denne Stovhytte er nu tom. Hans S ie l er ikke her; den 

er paa et bedre Sted. V i ssge ikke den Levende iblandt 

de Dode. Hans Frelser har sagt t i l  ham den b o d fc r rd ig e ,  

som selv under de tungeste Lidelser bekiendte: „v i faae ikkun 

det vore Gierninger have fo rfly ld t" (Luc. 23. 41 ), der er 

tun Een, som er uden Synd, hellig og retfcrrdig, og hvad 

Han gior e r.ve l giort —  Hans Frelser har sagt t i l  Ham 

den yd m yg e  T o ld e r ,  som flog sig paa fit  Bryst og 

sagde: G ud , vcer mig Synder naadig! —  Hans Frelser 

har sagt t i l  Ham, saa vist som Hans Ord er Sandhed, at 

hvo som t ro e r  paa Ham, fla l ikke sortabes, men have det 

evige Liv — : sandelig, sandelig siger jeg D ig : idag fla l 

du vcrre med mig i Paradiis. —  Og ogsaa bette For- 

krcrnkelige skal ifores Uforkrcrnkelighed. Hvad v i nu fsre 

op t i l  Kirkegaarden og der nedlcrgge i Vancrre, fla l opstaae 

i  Herlighed, hvad v i saae der i  Skrobelighed. fla l opstaae 

i Kraft. Og naar da tilsidst bette Forkrcrnkelige er ifs rt 

Uforkrcrnkelighed og bette Dvdelige er ifo rt Udodelighed, 

da opsyldes det O rd , som flrevet er: Dsden er opflugt
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formedelst Seier. Dod, hvor er din Braad? Helvede, hvor 

er din Seier? —  Gud vcrre Tat, som giver os Seier fo r

medelst vor Herre Iesum Christum! ( !  Cor. 15. 43 og 

54— 57).

Ja  Herre, naar Tiden er omme.

D a kalder du flux dine Fromme 

Fra S triden i  Verden t i l  Freden.

Fra Hvilen i  Graven t i l  Glcrden.

Og ligesom det gaaer med denne Stovhhtte. Hans Legems 

H ytte . saaledes gaaer det ogsaa med dette Hans jordiske 

H uus. d e tte  k ic rre  g a m le  H n u s .  hvorfra v i nu have 

borttaget Hans jordiske Levninger. Det staaer nu tomt og 

ode. Dets bedste Prydelse er taget bort. M en hver P le t 

og Sted i  dette Huus og i denne Gaard er dog velsignet 

med kicrre og dyrebare M inder om Ham. om Hans V irk - 

somhed, F lid  og Dygtighed, og for alle T ing om Hans M ild -  
hed, M m y g h e d  Kjcerlighed. Han er ikke fodt i dette 

Huus, men tid lig  kom Han herhen som en lille  Dreng. og har 

gaaet derinde og ovet stg i  det 4de Bud, crret Fader og Moder 

og elsket sine Sostre. Allerede i  sine unge Dage blev Han 

forsogt med en haard Sygdom. hvis Folger besvcerede Ham 

in d til det Sidste; Han maatte ogsaa „lcrre Lydighed af det 

Han led" (Hebr. 5 . 8). Her gik hak. da Gud tid lig  tog 

Hans Fader fra Ham, som sin M oders, Enkens rette een- 

baarne S on  og sagde tid t —  med sin Spsg og med sin 

A lvor, med sine Ord og med sin tro og utrcettelige Hicelp —  

i T illid  t i l  G ud: Moder, grced ikke ! (Luc. 7. 13) Herren 

er vor Hicelper, v i ville ikke frygte. Her gik Han som den
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kicrrligste Broder, som den om m este  W g te m a n d , som 

den mildeste Hosbond, som de Faltiges Den; th i Han 

glemte ikke sin Frelsers O rd : „g iv  den, som beder, og 

vend dig ikke fra den, som v il laane af d ig !" (M a tt. 5, 

42) og det holdt Haardt sor Ham, at sige Nei t i l  den, som 

bad Ham om Roget. —  N u , dette var altsammen kun en 

Begyndelse, en Begyndelse i  Skrobelighed, men dog den 

gode B e g y n d e ls e . Hernede er A lt  i  Skrsbelighed, og 

selv det Bedste har sin P le t og sin Rynke, men Han, troede 

paa Ham der bar alle Hans Synder. Derfor, vcerer frimodige 

og glade i  Herren ; th i —  „Han som begyndte det gode 

Dcerk i  Eder, v il fu ld s o re  det in d til Jesu Christi D ag" 

(P h ilip . 1, 6). Verden forgaaer og dens Lyst; ogsaa dette 

Huses jordifle Lyft er nu forgaaet, men v i forvente, efter 

Hans Forjcrttelse nye Himle og en ny Io r d ,  i  hvilke Ret- 

scerdighed boer (2 Ped. 3. 18) —  og alt det Gamle, som 

var af den cegte S la g s , fla l der blive nyt igien. intet 

Fredens og Kicerlighedens Huus paa Io rd e n , som Doden 

har nedbrudt og lagt ode, f la l der blive savnet. „ I  min 

Fader Huus ere mange B o lige r, og jeg gaaer hen sor at 

berede Eder S ted" ( Io h .  14).

Saa far nu vel, D u  kjcrre Den! farvel fra d it gamle 

jord ifle H uus. D u  befriede S ie l —  v i ville glcrde os ved 

din Befrielse (2 Corinth. 5, 2. 4). D u  gik dog saa mangt 

et tungt og besvcerligt T rin  hernede. om end din Taal- 

modighed og Kicerlighed fliu lte  meget af dine Lidelser sor 

os. Farvel fra hende. som endnu er din bedste Skat paa 

Iorden. Nu er hendes Skat i  H im m e le n ,  og drager 

hende med inderligere Lcrngsel derop og hicelper hende dob-
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belt t i l  at vcere Iro t i l  sin sidfte salige Ende. Farvel fra 

dine Seftre, fra dine Venner, de störe og de smaae, de to 

smaae, som du var en Fader for. og de mange andre 

smaae! Farvel fra min gamle Moder! —  ja Tak, min 

Broder! en saadan S e n , som du har vceret hende, künde 

jeg aldrig have vceret. Nu gaaer du for sidste Gang forbi 

hendes Vindue. H vortid t har du ikke gaaet denne Le i 

ned i  din Gaard eller ud paa din M ark; men aldrig fkulde 

du gaae her forb i, uden at fee ind ad dette Vindue eller

gaae ind ad Deren og tale et m ild t og opmuntrende Ord.

Nu gaaer du ikke tiere t i l  din Mark. D u  har saaet her- 

nede, du stal Höste hisset. Far vel i  Jesu Navn!

B o rt Sorg og krcrnk ei meer vort S ind .

Guds Glcede lukke v i nu ind.

A t v i kan Jesum favne

Med Ben og Hiertens Tak og Tro,

I  hannem fla l v i Haab og Ro

Og Glcede aldrig favne.

Amen.



I Rirken.
») I f  F. Nielsen. Sogneprirst i Frsrup.

§ v i  have Saamange fluttet sig l i l  denne Sorgeflare, hvi 

har den talrige Mcrngde indfundet sig i  Herrens Huus, 

hvorfor ere Slcegtninge og Venner langt borte fra , alle 

som künde komme, kommet herhid? E r det fordi Han, 

hvem vi bringe t i l  Gravens Hvile. indtog et af de hoie 

S tader, eller fordi Han udfoldede en storartet Virksomhed, 

hvorved Han havde Indflydelse i  vigtige Anliggender, som 

berorte Manges Bee og V e l, eller fordi Han fegte sig et 

Navn og gjerne vilde synes at vcrre Noget? N ei, det er 

In te t, siet In te t af alt dette, der samler os her og fylder 

vore Hjerter med Savn og med Vemod, men vi bane t i l  

Gravens Hvile en Retfcrrdig, hvis Ihukommelse ffa l vcrre t i l  

Velsignelse. En Retfcrrdig siede v i t i l  Hvile, vel vidende, at 

Ingen er retfcrrdig for Gud ved Hans Gjerninger, og at dersom 

Herren vilde gaae i Rette med os, künde vi ikke svare Ham 

E t t i l  Tusinder; v i vide, at v i blive retfcerdiggjorte ufor- 

flyldte af Guds Naade formedelst Troen paa Christum 

Iesum , Hans Lidelse og Dod for vore Synder; v i vide.
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at i  Christo Jesu gjcelder alene Troen, som er virksom i  

Kjcerlighed, i  oprigtig Kjcerlighed t i l  Gud og Ncesten. v i 

vide, at tun Den er retfcerdig for G ud . der vandrer i  en 

saadan Tro og Kjcerlighed, bcerer med Taalmod Korset, som 

det maatte behage Herren at paalcegge og for hvis S yn  

det altid staaer skrevet „Skee ikke min men D in  V ill ie " .

Vor kjcere afdode Ben vidste sig intet Andet t i l  S a lig -  

hed end Iesum Christum og Ham korsfcestet, Han holdt sig 

ene t i l  bam som sin Frelser og Forsoner, af Ham og ved 

Ham fortrostede Han sig ene og alene at annamme Frelsen, 

Han vandrede overeensstemmende med det Didnesbyrd, som 

Hans trofafte Hustru har sat Ham. Han vandrede „ i  Tro og 

i  Admyghed". Vor kjcere bortgangne Ven vifte igjennem 

sit hele Liv en Tro, som er virksom i  Kjcerlighed. Han var 

altid rede t i l  at hjcelpe hver Trcrngende, Han gav gjerne 

og Han gav rundelig og Han gjorde vel i  Londom, Hans 

Venstre vidste ikke hvad den Hsire gjorde. Hvor stört er 

ikke deres T a l. som ville savne Ham, Hans milde K jcrrlig - 

hed og Godgjorenhed. Herren lagde tid lig  Sygdommens 

Kors paa Ham. Han bar det med Taalmod; paa det sidste 

Sygele ie, kom ingen Klage over Hans Lcrber; m ild i  

S ind  og mild i Ord holdt Han fast ved det himmelske 

Haab, da det jordiske brast; i ydmyg Taalmod sagde 

Han t i l  den kjcrrligste Soster. der med altopoffrende Kjcer

lighed deellog i  Hans Pleie, naar hun talte milde, kjcerlige, 

opmuntrende O rd : „D u  maa et rose m ig, at jeg ei stak 

blive hovmodig". Ja  Han var en Guds Ven, Han var en 

Is ra e lit ,  hos hvem der ei var S v ig  og derfor sov Han
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ind med Fortrostningen om sin Herres Naade efter at have 

sendt S ine „et saligt B lik " .

A lt  hvad her udfores, udfores i  Skrobelighed; det er 

Herren der ved sin Aand giver K raft baade t i l  at ville og 

t i l  at udrette; en Retfcerdigs Ihukommelse er en Del- 

signelse, i  det v i fee de gode Gjerninger og Prise Faderen, 

som er i H im len, love og takte. Ham, der gav Troens 

Styrke og Kjcrrlighedens Fylde og lod os leve i  Samfund 

med sine Troende, der udrette Hans Bud og finde Glcede 

i  Foreningen med Ham og derfor fla l ogiaa Hans Ihukom 

melse, hvem v i nu stcede tiljorde vcere t i l  en Velsignelse.

Ja  din Ihukommelse. vor kjcrre, inderlig elflede Den 

fla l vcere en Velsignelse for hende den alderstegne Moder, 

for hvem du var saa kjcrrlig en S s n , i mange Aar en 

S totte , men dog iscrr efter at hun forlod det S ted , hvor 

hun havde tilb ragt saamange A a r; hos dig sandt hun et 

venligt Hsem, som d it sonlige Hjerte beredte hende i hen- 

des Alderdom. -

D in  Ihukommelse skal vcere t i l  Velsignelse for din 

trofafte H uftru , for hende ved hvis S ide du vandrede i 

Tro og Kjcerlighed i  Haab og Fortrostning; din Ihukom 

melse fla l ledsages af venlige, kjcerlige, lyse og rene B il-  

leder fra Eders S am liv  i  Trofasthed, ja fra den sidste 

tunge T id , da hendes Hjerte bcrvede imellem Frygt og 

Haab, fra Skilsnnssens bittre S tun d , da du b lid t drog 

hende t i l  dig for sidste Gang og lod hende lcese i  det tro- 

faste, kjcerlige O ie, hvad Tungen ei formaaede at udsige.

D in  Ihukommelse fla l vcere t i l  Velsignelse for de 
«

kjcerlige Softre, for hende, som med sosterlig Kjcerlighed og
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Omhu pleiede d ig , for hende. som ikke veg fra d it Leie, 

for hende, som led med dig og for d ig , for hende, der vel 

fsrst opgav det jordifle Haab, men som ogsaa holdt fast 

ved det himmelste og i  sin Sorg glcedede sig over, at a lt 

som det udvortes Mennefke affaldt, voxede det indvortes —  

og for hende, den Anden, hvem du har vceret en trofast 

Broder, for hende, hvis B orn  bleve dine Born fra den 

S tund, du bragde hende det fidste tunge Budflab.

D in  Jhukommelse fla l vcrre t i l  Velsignelse for de 

Smaae. som du antog som dine Egne, som du elflede med 

et Faderhjerte og som Hang ved dig med Barnekjcrrlighed; 

de satte ikke deres Tab. men naar Moder og Slcegtninge 

fortcrlle om dig, stak Ihukommelsen af din Kjcrrlighed bcrre 

Taknemmelighedens Velsignelse i  deres Hjerter.

Ja  din Jhukommelse stal voere t i l  en Velsignelse for 

os alle, som kom i  Forbindelse med dig, for dine Venner, 

de skulle mindes din Trofasthed og M rlighed , de Fattige 

din Godgjorenhed, de Svrrigfulde og Bekymrede din Trost 

og din Deeltagelse; th i vidste de intet andet Sted at gaae 

hen, gik de t i l  dig og Ingen  gik tomhoendet og utrostet 

fra dig.

E t godt Navn varer evindeligt, det gaaer fra Sloegt 

t i l  Sloegt, det bevares i Kjcrrlighed og er hisset indflrevet 

i  H im len; saa skal ogsaa dit Navn leve iblandt os i kjcer- 

lig Jhukommelse, alle vi, som kjendte og skattede dit Dcrrd; 

de Mange, som velsignede dig, medens du vandrede iblandt 

os, de Mange, som du rakte en kjcerlig Haand skulle täte 

om dig og din Kjcrrlighed og bevare M indet om dig . som
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den, der vandrede i  Admyghed og Tro i Kjcerlighed og i 

Haab.

Og modtag saa tilsidst min Ta t og m it Farvel! Tak 

for d it trofaste Venflab fra den forfte S tund v i modtes og 

med hvilket du altid kom mig imode! Tak for hvergang 

jeg saae dig her i  dette Huus, der var dig kjcrrt. fordi det var 

din Herres og fordi du t i l  det knyttede saamange dyrebare 

M inder. Tak for hvergang din klare og milde Rost har 

lyd t her under Templets Hvcelvinger, du vilde saa gjerne 

synge aandelige Sange og Lovsange og lege i d it Hjerte 

for Herren din Mester og Frelser. Tak for de venlige 

Hilsener du lod mig give, da du hvilede paa Smertens 

Leie, for det stdste trofaste Haandtag, for det sidste milde 

S m iil og kjcerlige Oiekaft, du sendte m ig!

Modtag m it Farvel, hv il ssdt i din Herres Fred, 

nedbed Hans Fred over Dem, som sorge. Amen!

>») A f  O. Laub, Dijkop i Viborg Stift.

Hvad jeg vilde foie t i l  det. som er ta lt idag, det var 

kun i m it eget Navn det Samme, som allerede er sagt, 

ligesom de mange Krandse paa denne Kiste alle skulle sige 

det Samme, —  det var m it Farvel t i l  Ham, som idag 

bcrres dort, min Tak for det, som Han har vcrret for mig 

og M ine.

Han var min forste Barndomsven, tiüigemed mine 

Sodflende, og forend flere af dem. Naar vort Venstab
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begyndte, det veed jeg ikke mere; men jeg husker endnu, 

hvor tungt det faldt os dengang at stilles ad, og dog var 

det ikke en Skiismisse som den idag. Vore Fcedre boede 

tcet ved Hinanden, v i vare noesten daglig sammen, vi legede 

og lcerte sammen; men naar vi fulgte Hinanden paa Vei, 

og den Ene paa Halvveien flulde vende om, künde v i 

grcede om Hinandens Hals. D et var i vor Barndom ; saa- 

ledes künde det ikke blive ved. Vore Veie stiltes ad; Hver 

fik S i t  at tage Vare. at tcenke paa. at lcere, og der var 

en T id , da v i ikke havde Meget med Hinanden at gjore. 

Men naar v i modtes igjen. da var A lt det Gamle, Hans 

Sindelag imod mig er aldrig blevet et andet; og naar det 

spurgtes herhjemme, at det gik mig vel paa de fremmede 

Steder, da veed jeg, der var Ingen, som glcedede sig mere 

derover end Han. Og da jeg kom tilbage t i l  denne Egn. 

da jeg flulde have min Gjerning og min B o lig  i  Hans 

Ncerhed, da var Han den Forste, som ledsagede mig -hen 

t i l  m it nye Hjem. Der vare Andre, som flulde indscette 

mig i  m it Prcesteembede; men Han indsatte mig i  m it 

Huus og paa min Ager, i den hele G jern ing, som var 

mig fremmed. Og da Han meente, jeg trcengte ikke mere 

t i l  Hans Raad, blev Han dog ved. hvergang Han kom. at 

gaae omkring og see t i l  A lt  og rette og pynte i det Smaae; 

og fljondt Han var en Gjcrst, var det dog Hans Glcede at 

vcrre som den. der flulde varte op. Der er In te t fleet 

mig i alle de mange Aar. uden at Han har havt sin Deel 

den. Dar det en Glcede. da var Han iblandt de Forste, 

som kom for at see derpaa med sit glade Ansigt. Og var 

det en Sorg, da var Han ogsaa iblandt de Forste, som kom
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sor at tröste, om ikke med mange O rd . —  th i Han brugte 

aldrig mange Ord, —  saa med sit klare, aabne Oie og nt 

trofaste Haandtryk. Og naar In te t var fleet, naar der var 

In te t uden det Gamle, at den körte Adskillelse var bleven 

Ham for lang, og Han maatte see os igjen, naar v i da 

horte, at det var Ham, der kom, hvor blev da Huset suldt 

af Glcede, og hvor var Han glad iblandt os! Og da nu 

Tiden kom, at jeg igjen flulde forlade min gamle. deilige 

Fodes, men fsrst skulde fige et andet og svcerere Farvel, 

da var ogsaa Han iblandt de troe Venner. M in  Hustru og 

Han, de havde altid forstaaet Hinanden saa godt; hendes 

sidste Reise i  denne Verden var t i l  Hans Huus. Og i  den 

kolde. stille N a t. da jeg bragte hendes afsjcelede Legeme 

tilbage t i l  det H jem. som hun aldrig mere skulde see. da 

var Han ved m in Side. Og da jeg havde faaet et nyt 

Hjem og en ny Gjerning paa et andet Sted. —  th i Gud har 

gjort det underligt for m ig, Hans M iflnndhed var altid 

ny. —  da var igjen Han iblandt de Forste, som kom for 

at see, hvorledes A ltin g  der saae ud. Han kom for at 

see sin Soster, den Trofaste. som nu var bleven m it Hufes 

S totte, dog ikke alene for hendes Skyld, men ogsaa for at 

see mig og mine Born. Th i Han havde ingen B o rn , og 

dog havde Han saa mange: overalt, hvor Hans Sodskende 

og Venner boede med deres Flok, der havde Han sine 

Born, og Han mcerkede det, naar de Hang om Ham. Endnu 

den sidste Gang künde Han lege og synge med dem. Hans 

sidste Reise i denne Verden var t i l  mig og M ine , og vi 

vidste ikke, at det var den sidste Gang, vi saae Ham. Og 

nu er jeg kommen med nogle af mine Born og med Hilfen
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fra de andre lige til denMindste. som ikke vidste bedre, end 

at Han endnu künde höre den, —  for at vcrre med, naar 

Han skulde bcrres dort, og sig Tak for al Hans Kjcrrlighed t i l  os.

Og naar Han nu er lagt ned i  Graven, og den er 

lukket oder Ham. naar vi tcenke derpaa, at v i ikke skulle 

see Ham mere, tcenke paa alle de gode Dage som nu ere 

forb i, og at vi aldrig tiere skulle samles saaledes paa det 

S ied . som mine Born saa tid t have kaldt „det bedste paa 

paa den he leJord", og naar vi tcenke paa dem. paa hvem 

denne Sorg er falben med sin tungefte Vcrgt, paa Q v in - 

derne, som idag ville „staae langtfra og see S iedet, hvor 

de lcrgge Ham". — ja . dersom v i ikke kjendte en anden 

Grav. som ogsaa blev lukket med Taarer og var beseglet i 

tre Dage. da aabnedes den atter, dersom v i ikke kjendte 

Ham. som gik i  Doden, for at dele A lt med os, mcn 

Doden künde ikke holde Ham. da vare v i de elendigste as 

alle Mennester. Th i det var bedre aldrig have seet Guds 

Herlighed, end at fryde sig ved Lyset t i l  en T id og saa 

see det slukkes for evig; men Gud vcrre lovet, som gav os 

Seier formedelst Iesum Christum! Og naar jeg nu v il sige 

det i  m it og M ines Navn. i deres. som her sorge, at „vor 

Tro er den Seier. som overvinder V e rden". da fla l det jo 

ikke vcrre, som om dette var Noget, der var givet os og 

tilhsrte os paa en scrregen Maade; det er Alles, som ville  

annamme det i  Tro t i l  deres Trost, dette. at 

—  Han. t i l  hvem alt Spcede 

D i bares i vor Daab,

Forbod vor Samfundskjcrde 

A t sorge uden Haab,
2
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at Guds S en er bleven et Menneske, vor Broder og saa- 

ledes vvr Herke, „som har vundet og erhvervet os fra alle 

vore Synder, fra Dsden og fra Satans M a g t, paa det 

v i skulle vcere Hans Egne, og i  Hans Rige leve under Ham 

i evig Retfcerdighed, Uflyldighed og S a lighed", ikke blot 

hist i  Salighed, men ogsaa her, trods Synd og Dod og 

A lt, hvad der endnu ikke er overvundet, under Ham i Hans 

Fred og Glcede. Men naar v i have denne T ro , skulle v i 

da ikke sige det just i  en saadan T im e, uden Hovmod og 

Trods paa egen S tyrke, med Tak t i l  Ham, som har ladet 

os komme t i l  Troen og opholdt os i den? Og saaledes v il 

jeg nu sige det i m it og M ines Navn. I  min Sosters 

N avn: hun foler det dybt, hvor tungt det er at gaae ene, 

ene om Gjerningen, „ene om Raadet og ene om S o rg e n "; 

men som Apostlen siger, „bedrovet og dog glad, nedstagen, 

men ikke forloren", hendes Tro er den Seier, som skal 

overvinde det A lt. Naar Hunsbonden drager kort, skal 

Tjeneren med desto storre Troflab vaage over A lt i  Huset, 

in d til Han kommer igjen. Hvor oste har hun ikke, naar 

hendes M and og Huusbond var borte paa de körte Reiser, 

seet efter med alle Ting, beredet og prydet A lt  i  Huset, at 

det künde ftaae der t i l  Hans Glcrde, naar Han kom igjen. 

Saaledes skal det ikke vcere mere; men det er jo Altsammen 

Hans, som Han har esterladt hende, og jeg veed det, at 

naar hun tcrnker paa Ham. hvem hun aldrig kan glemme, 

da v il hun gaae med al den gamle Troflab og gjore A lt 

godt for dem. som hun endnu har tilbage. Og hendes 

Tro skal gjore hende stcerk; th i den lcerer hende, at A lt, 

hvad der voxer paa Io rden , visner vg forandrer Skikkelse,
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men Hörer dog A lt  med t i l  den Host, som engang fla l 

indsamles og blive evig, og hvad hun gjsr her, tro i  det 

Fremmede, det fla l Han. hvem hun elfler, see engang og 

gloede sig med hende. —  Og jeg v il sige det i  m in Moders 

Navn. Hun har lcenge vceret Enke; nu er hun bleven 

som Enken i N a in , hvis enefte S en  -lev udbaaren. Th i 

Han var dog paa en Maade bleven hendes eneste S e n ; de 

andre vare kaldte ud af Verden, eller kaldte dort t i l  andre 

Steder; Han var den. om hvem Herren sagde. da Han tog 

hendes Mand fra hende: „Q vinde. see det e r D in S o n ! " —  

og Han t»g hende t i l  sig fra den samme S tund. M en 

hendes Tro er den Seier, som fla l overvinde det A lt. Hun 

veed, hvem der kommer og siger: „grced ikke!" —  og hun 

veed, at naar hun Hörer dette O rd , saa maa hun nok 

grcede, ligesom Han selv grced ved sin Vens G rav, naar 

det kun fleer som hos hende, at „O ie t smiler gjennem 

Taarefly". J a . hun er dog i  Gründen, som den. der har 

overvundet A l t ; det Tunge lcegger sig ved hendes Side og 

ncenner ikke at tynge paa hende. medens hun sidder med 

sine Tanker i de gode gamle Dage, i  de kjcrre rige M in 

der. Og er ikke dette en af Troens G jerninger, In te t  at 

glemme af alle Guds Velgjerninger. at samle sammen paa 

alt del. Gud har givet, for at have det hos sig. naar man 

fla l drage herfra? —  Og jeg v il sige det i  de to Sostres 

Navn. De havde deres Bethania og deres Lazarus; og 

de vidste, t i l  hvem de flulde sende Bud og sige: „Herre! 

den, D u  elfler. er syg"; og de have forstaaet Hans Svar, 

og vide, al Han bedrog dem ikke. da Han sagde: „denne

2 *
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Sygdom er ikke t i l  D s d e n "; og de ville ikke glemme Hans 

O rd : „dersom D u  kan troe. fla l D u  see Guds Herlighed".

Og er det ikke underligt: naar v i idag ville tale om 

Troen. som seirer, da er det Qvinderne. da er det de 

Svage, t i l  hvem vi maae see hen. Men saaledes fla l det 

vcere: „S a lige  ere de Faltige i Aanden", siger Troens 

Begynder og Fuldkommer, „m in  Kraft fuldkommes i Skrobe- 

lighed". D et er ikke os, som skulle vcrre de Stcerke i  

Troen, men Ham, paa hvem v i troe; dersom v i mene at

have grebet det. dersom v i ville vcrre stcerke i os selv, og

stippe Ham, da skulle v i snart blive t i l  Skamme.. M en de 

Pdmyge giver Han Naade; naar A lt  er morkt paa Veien. 

og vi vide ikke. hvor den ssrer hen. vide In te t  uden dette, 

at der er E n . som veed det, og „Hans Tanker ere Freds- 

tanker. ikke t i l  det Onde, at der f la l vcere en Fremtid og 

Forventning" ( Ie r .  2 9 , 11 ), da er det, Troen seirer. —  

Og Qvinderne skulle ikke ta le  meget, ikke ta le  om Troen, 

men leve i  den og aabenbare dens Kraft i  en stille og 

sagtmodig Vandel, et tjenende og opoffrende Levnet; saa

ledes kommer dens cegte Vcesen for Dagen. Dersom v i

havde Tro men ingen Kjcerlighed, da vare v i som en

lydende M a lm  og en klingende B jcrlde; og om vor Tro 

künde flytte Bjerge ved vor Tale, men havde ikke Kjcer

lighed, saa var det dog kun O rd , men ingen K ra ft, ikke 

den Seier, som overvinder Verden. Og derfor, m in Brodre 

og Ssstre! naar vi i denne Affledstime tcenke paa Ham, 

som tog Afsked fra sine D isciple, og troftede dem mod 

Dsdens M agt med Troens Seier, naar v i höre Ham sige: 

„Eders Hjerte forhcerdes ikke! troer paa Gud og troer paa
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m ig! jeg gaaer hen at berede Eder S te d ", —  da lader 

os ogsaa tcenke paa, hvad Han sagde i  den samme Tim e: 

„B o rn lille ! denne er min Belaling l i l  Eder, at I  flu lle 

elfte hverandre". Ja . lader os elfte hverandre! Og hver- 

gang v i tcenke paa Ham. som nu er tagen bort, som i  sin 

Mesters Navn, og som Han lcerte af Ham. „elflede sine Egne 

in d til Enden", da lader os flutte os desto tcettere sammen, 

vi, som endnu ere tilbage, at vor Tro maa seire over V er

den. Troen, som er virksom i  Kjcerlighed!

Og maa ikke Siedet selv tale t i l  os derom, det Huus, 

hvori v i nu ere samlede? „M in  Faders H uus" kalder 

Jesus det og lcerer os, at Hans Fader v il ogsaa vcere vor 

Fader. M en v il Han ikke ogsaa tillade os paa vor V iis  

at kalde det „ v o r  Faders H uus", det H uus. hvori vor 

Fader. Hans Tjener, havde sin G jern ing, og gjorde den 

trofast og fuld af Kjcerlighed imod alle dem, som vare 

Ham betroede, men meest imod sine Egne. De Fleste as 

os har Han indlemmet i  de Troendes Samfund ved den 

hellige D aab; og vi Alle, ogsaa Han, som nu er gaaet t i l  

H v ile , have staaet her sor Ham og sagt Ham. hvad v i 

havde lcert af Ham, og lovet Ham, at v i vilde blive fast 

derved, og Han har lagt sin Haand paa vort Hoved og 

bedet, at v i maatte blive beständige i vor Tro t i l  vor sidste 

salige Ende. Og v i have staaet sammen ved Hans Grav 

og taktet Gud sor Ham, og gjentaget vort Loste, at v i 

vilde blive troe imod vor Gud og imod hverandre. —  

M en I  Andre, som have fluttet Eder t i l  os idag, —  men 

meest I  af denne Menighed, som endnu kunne mindes vor 

Faders Rost! beder I  sor Hans H uus. at det maa vel-
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signes, og for Hans S lc rg t, at den maa bevares! Ie g  

veed, at I  have bedet for vor Afdsde, bedet om Hans 

Liv, saalcenge I  troede, at I  maatte; Tak derfor, og for 

alle Ebers Kjcerlighedsbeviser! men bliver ved at bebe om 

Livet, for alle dem, som ere tilbage, om det evige L iv ! 

Beder for os, som begynde at blive gamle og graae, at 

v i ikke maae blive trcrtte, fer A lt  er fu ldbragt! og for de 

Unge, som endnu gaae fr i og lette, at de maae ikke svcerme 

omkring, in d til de fare v ild  fra Sandheden! — at v i A lle , 

ihvordan end vore Veie flulle spredes, maae vcere forbundne 

t i l  Eet i  Troen og i Kjcrrligheden, in d til v i kaldes hjem 

den Ene efter den Anden! Th i det er ikke tungt at gaae 

herfra, om end Veien er eensom og ode, naar man tun er 

vis derpaa, at de Andre skulle komme efter, og saa skulle 

v i A lle samles i  den evige Glcede. Amen i  Jesu Navn.

e) As Csbenfen, Sogueproch i Flemlsse.

Brodre i  Christo! tillader, nogle Dieblikke, at jeg 

taler et Ord —  og et Farvel jeg bringer, th i aldrig ville 

v i stilles fra vor hjemkaldte Ven —  aldrig ville v i troe 

hvad Verdens B srn  fige: at det, at rede den Dodes Seng 

er den sidste Kjerligheds og Venstabs Tjeneste, som vi 

kunne vife den Bortkaldte —  th i saa stk jo Nicodemus og 

Joseph af Arim athia al M re  i  Verden overfor Herren, hvem 

de To svsbte i  kostelige Linklceder, da de jordede det
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kjcere forpiinte Legeme, som Herren aflagde og igjen 

iforte sig.

V i ville ei vcere ringere end Joseph og Nicodemus, 

de trofaste Denner —  v i ville vcrre meer end Folk, der 

folge L iig , fordi Liigbuddet gik! V i ville Alle gaae i os 

selv og ifsre os det nye Menneske, som er stabt efter Gud 

i  Sandhed og Retfcrrdighed og Hellighed (Eph. 4. 14) og 

strax i christelig Glcede udraabe: see her en Dsdens Fange, 

som er udlost, er f r i ,  og var sin Frihed vcerd, endfljondt 

vi A lle , meer eller mindre, ei unde Ham den. I  denne 

Misundelse ligger im idlertid f lju lt  den Tilstaaelse: der er 

Mange, der ei kunne undvcrre Ham; Mange, som ville 

savne Ham, Mange, som mere see t i l  dem selv, end de 

tage Hensyn t i l  Ham, den prsvede Ben, den trofaste Ven, 

den crrlige Ven! —  der hjemkaldes, for i Forklarelsens 

Land at vcere t i l  B rug i  Gud Herrens störe LErinder og

Beskikkelser---------dog! hvad har jeg nsdig at tale lcenger

om hvad v i have mistet, hvad v i ville savne, og hvo 

det er, som er paa Herrebud udlost af Dodens Fangen -

skab.---------V i fole det A lle , men da Taaren gjor O jet

uklart, saa see v i ej ret, ej klart og Hans B illed gestalter

sig for os paa forflje llig  M a ade ---------saa snart i  det ene

og snart i det andet Trcek, det bliver forskjelligt. saa at 

tilsidst man ej veed, hvilket Billed af Ham der er det rette. 

Jeg kjedes tid t ved de scrre Frihaandstegninger paa for- 

ffje llig Maade. man i  vort Land leverer; th i Hundrede 

Mestere gjor ligesaamange forskjellige Fremstillinger, og 

neppe gjennem Udmalingen v i kunne kjende igjen den Ven. 

hvis jordiffe Navn og tid t i Hans egen Haandskrift, man
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derunder fojer. Ie g  mener derfor det er bedft, at v i see 

at faae frem Speilbilledet af Io h a n  Haae. saaledes som 

Religionens S p e il,  saa fljon t kafter os det idag og hver 

D ag tilbage; Jesu Sirach har tegnet det i  sin V iisdom s 

Bog 9, 21, og leveret os den evige Tanke, som boede i

Iohan Haae.

Lad retfcerdige Mcend komme t i l  Gjcest med dig 
og vcer glad — dog med Gudsfrygt!

1. Lad r e t f c e rd i g e  M cend komme t i l  Gjcest  med 

d i g .  saaledes tcenkte Han alt i  sin unge A lder, da Hans 

Fader bortgik, saa tcenkte Han, da Hans Moder bortilede, 

saa tcenkte Han tid lig , og den Tanke vandt K raft i  Hans 

S jc rl meer og meer i de sidste 9 Aar, og Han var og blev 

den M and , hvorpaa Medborgere troede, og var der En 

og Anden, som ej skattede Ham ret —  det var sordi de dsmte 

efter Blodets Forelse, domte efter fremmed Indflydelse og 

samlede Meninger og Domme op som Regnepenge, dem 

man seer paa. men igjen helft kafter dort, da de veje meget, 

men i  Gründen gjelde lid t; v i tilg ive dem. disse Verdens 

B e rn ! som ej ere provede i L i de l se r ,  ej ere fortroelige med 

Sm erter, ej see og ej vide, at uden dem ere v i aldrig at 

faae ind i  Samsund med Herren, og i Lidelsers Samfund 

med Mennesker, med Kreaturei, ja ej at faae t i l  at tage 

med smme Hcender paa Redskab og G jerning og iscer paa 

Svoben —  naar den rcrkkes os. See t i l  vor hjemkaldte 

Bens B illede: retfcerdige Mcend flokkedes gjerne t i l  Ham, 

at gjceste Ham; og for at drcrbe Tiden hos Ham. —  N ej! 

Nej! men for at höre velvejede Sandheds-Ord hos Ham,
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og heute Erfaringens Guldceble i  Solvskaal hos Ham. 

Maastee En og Anden fristes t i l  at sige: at jeg taler i  

B illeder og Lignelser, og derfor gaaer jeg flig t imode —  

og seer t i l  Religionens Speilbillede og lceser

2. Dcer g l ad .

Ved ferste Ojekast synes det, som her behoves ingen 

Fortolkning. Alle vide, hvad det er at vcere glad ved 

Livet —  ved Rejse —  ved festlige Begivenheder. men i  

i Gründen, veed Ingen  det. ellers talte og flreve de ej

d e ro m ---------hvo du est, som Hörer mig idag. sporg dig

selv: er du rig tig  glad ved d it Liv? —  er du rig tig  kjcrr 

ad din Livsreise. Gud sendte dig paa? er du glad ved din

Daabsfest. din B ry llu p s d a g ---------er du glad i  Herren?!

med eet Ord sagt. —  D u  tie r, fordi du ter ej tale; I o -

han Haaes Lceber tie , th i de behove ei at ta le .-------- A lt,

a lt vidner om: Han Var glad ved det Skaberbud, der 

vinkede Ham hidned, disse A a r, t i l  Io rden. Denne hoie 

himmelfle Glcede boede i  Ham. levede i Ham —  Herren har god 

Brug for d ig —  og Han sukkede tid t: Gud vcere lovet. je g  er 

ej o v e r f l o d i g .  N ej! jeg veed ingen Guds-Tjener blandt 

alle nu bekjendte, der har vceret brugt som m in Ven I o -  

han Haae. I  megen Taalmodighed, i  Trcrngsel. i  Nod, 

i  Angest, i O pror, i  Arbejde, i  Aarvaagenhed, i Reen- 

hed, i Langmodighed. i  Godvillighed, i  den Heüig Aand, 

i  uflrsmtet Kjerlighed, i  Sandheds O rd , i Guds Kraft, 

som Apostelen flriver 2 Cor. 6, 4— 7. D et er faa Dele 

Han ei har vceret brugt t i l  —  medens, ak! saa mange ej 

ret kunne bruges —  og seer Eder for, her er Ioh an  Haaes 

Glcedes Kildespring. S laaer Kreds idag om det, og planier
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Evighedsblomster deromkring og seer hver Dag de B lom - 

ster tilgode —  de vandes ej med Dand, de vandes med 

den D u g , der stiger fra Blodkilden i  dort Bryst og b lin 

ker som Taare i  O je t —  og den D ug boer ej blot i  den 

christelige Qvindes Oje.  nei! selv Mandens O je maa 

svomme i  Graad om det skal lykkes at Han lcerer Christi 

Kjcerligheds Smerter at kjende, at statte som Betingelsen 

for den fände Glcrde, Io h a n  Haaes Glcrde. J a ! lcerer 

af Ham, overalt at sprede denne Glcedes Skjcrr over hele 

Livet og meest over de msrke Skygger, som Synden een- 

gang har over A lt ,  frembragt i  det —  og lcerer da som 

Io h a n  Haae hvad enten v i leve eller vi dse at höre Her

ren t i l.

Herren har endt vor Bens Virksomhed her, den var 

glcedelig —  men, mcerker det ve l, den

3. f s r t e s  med G u d s f r y g t .

Fyrig  Kjerligheds S por opdage v i overalt og det 

glceder os saare, men tid t og oste vor Glcede derover fluttes 

uvilkaarlig med et S uk, der forraader Hjertets Banghed —  

th i v i ahne, at mangen Kjcerlighed i  Embed, i  B ed rift, i  

borgerligt Samfund er u d e n  G u d s f r y g t .  Derfor savne 

v i oste den vel overvejende Besindigheds Prceg paa Tale og 

Handling, derfor savne v i saa tid t Troen paa det evige A lt  

og Alle regierende Forsyn —  og er den borte saa tiltroe og 

tilegne Mange sig a ltfor meget, overstattere det Pund, Gud 

laante dem, foretage saa meget, udrette saa lide t, ja for- 

hindre Mange i at udrette og fuldbringe det Gode, de 

ellers kunne.
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V or hjemkaldte Ven heelt forstod hvad Han formaaede, 

og var v illig , v illig  som Finger Paa Haand, jeg mener 

paa den Haand, som er udrakt fra Skyen —  af hykkelfl 

Mm yghed Han kaldte sig ikke altid den m i n d s t e ,  th i 

ved Leilighed Han virkede hartad det Hele; af S tolthed 

Han aldrig kaldte sig den he le  H a a n d  —  nej aldrig fra 

Ham kom det O rd : det er m ig , der gjor det Hele, det er 

mig hvem Rosen og M ren derfor tilkommer. N e j! Han 

var Lutheraner og ncevnede alnd G udsfrygt foran G uds- 

kjerlighed for ej at tage sig mere paa end Han var voxen 

t i l  at udfore. Han tog sig meget over, altid med Glcede

og Lyst og fuld as Kjerligheds Glcrde, men naar det lykke- 

des, var Han altid v illig  t i l  at sige: ikke mig tilkommer 

A5ren. 8o1i äeo Klorin stod overst paa Hans Huustavle, 

og faae v i ej Lov t i l  idag at tage Huustavlen ned, saa 

skulle og ville v i dog Alle beholde dens Overskrift, og jeg 

veed det vist, at naar v i stilles ad ved Hans G rav , den 

Overskrift i  vore egne Huse fla l falde klarere ind i  Aandens 

Oje, th i idag ere vore svage Oine blevne styrkede og B lik - 

ket er klarere og vort S yn  er skarpere t i l  at tage A lting  

vaer, og for det stal v i A lle idag takke Io h a n  Haae.

J a  din efterladte Hustru takker dig.

Alle dine Framder —  takke dig.

D ine Venner her, ogsaa —  takke dig.

V i Alle stemme i ,  t i l  Farvel og bede:

Gud lonne d ig , den rige Christ velsigne dig.

Amen! i  Jesu Navn Amen.



paa ZkirKegaarden.
(Ved Graven, efter Jordspaakastelsen).

As vr. L. Zeuthen i Sors.

V i  har een Gang idag Hort disse Herrens O rd : „ Ie g  

gaaer bort at berede Eder S ted ". Mange Elskede ere 

gaaede bort fra os. Mange, hvis S to v  gjemmes paa denne 

Kirkegaard, hvor nu ogsaa denne dyrebare Asdodes Lüg er 

nedlagt. V i komme disse Forudgangne ihn med Tak sor. 

hvad de have vceret os i Livet og hvad deres M inde er 

vs efter deres Dod og fla l bestandigt vcere os, men om 

Ingen  af dem kan det siges, at de ere gaaede bort at b e 

rede os S t e d  h i sse t .  Ikkun E e n  künde sige dette t i l  

sine Disciple, ikkun Jesus Christus, som og sagde: Ie g  er 

Veien og Sandheden og Livet. Han har beredt Sted sor 

dem. som troe paa Ham, i  sin Faders H uus, hvor der er 

mange Boliger. Dette er vor Tro og vor Trost, at hvad 

v i ikke selv ved al Anstrcengelse og hvad intet Mennefle 

med dets Kjcerlighed formaaede, det har Guds eenbaarne 

S s n  gjort sor os. beredet os, forhvervet os Syndere ved 

sin Lidelse og Dod, ved den Forsoning, Han har fuldbragt. 

Naar denne fromme Afdode betcenkte stn Bortgang, da stod
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Hans Haab t i l  bei, som Christus havde beredet for Ham, 

men ogsaa for Hans sorgende Hustru, Hans Soster og de 

Andre, som Han saae om sig i  den sidste T id, og for dem, 

Han ikke künde see, men med hvem Han dog folte sig fo r- 

enet i samme Tro og Haab og Kjcerlighed. Han gik tun 

forud, tcenkte Han, men de skulle alle i  sin Tid folge efter t i l  

det samme salige Sted. —  Frelseren har beredet Sted for 

dem, i hvis Hjerter der er beredet Sted hos Ham, og det 

er vor Forvisning om den Afdode, a t, som Han dar en 

Synder, der trcengte t i l  Guds Naade, t i l  Frelse, t i l  F re l

seren, saaledes havde Han og Sted beredt hos Frelseren, 

at Christus formedelst Troen boede i  Hans Hjerte. Ie g

kan ikke sige den trofafte Den og Broder det sidste Farvel, 

uden at Kjcrrligheden driver mig t i l  ogsaa at foie m itD id -  

nesbyrd t i l  de Andres om det Herlige, som i Hans Liv 

aabenbaredes for os. Han var for os som den, der van- 

drede i  Sandhed. D i fandt intet S tröm te t, intet Paa- 

taget, men hvad v i fandt var fandt og crgte. Han vilde

ikke gjcelde for Bedre eller Mere end Han var,  ja i  sin 

Beskedenhed tra t Han sig -snarere tilbage end Han traadte 

frem. Han var dog ikke kjendt af Faa efter f it  Voerd og 

derfor en meget agtet og anseet Mand her paa Egnen. 

Og hvad der blev skjult, v il G ud, som seer i  Londom, i 

sin Tid fore for Lyset. —  Han vandrede da ogsaa blandt 

os i Ndmyghed uden'Selvklogskab og Selvretfcerdighed, i  

den Umyndigheds Aand, for hvilken det aabenbares, hvad 

der uden denne Aand bliver skjult for de Dise og Forstan- 

dige. „Christus, m in Retfcerdighed" det var i  ydmyg Tro 

bans christelige Fortrostning. M en v i fandt Ham ogsaa
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efter den störe Tjeners Exempel, som ikke kom for at lade 

sig tjene, men selv at tjene, at tjene den ganfle faldne 

Slcegt, at vandre som en tro kjcerlighedsfuld Tjener blandt 

sine Medmennester, som den der ikke vilde leve sig selv, 

men t i l  Tjeneste og Hjcrlp ikke alene for sine Ncrrmeste, 

ikke alene som en kjcerlighedsfuld Huusbonde og Huus- 

fader, men for alle Andre, saavidt Han formaaede. Ved 

sin udviklede Forstand og In d s ig t, ved sin ualmindelige 

Dygtighed i  sit jordifle K a ld , havde Han ikke Lidet, hvor- 

med Han künde tjene og hjcelpe og gavne. —  Tak D u  

kjcere trofaste Hedengangne! for D in  Kjcerlighed, for D it  

Denflab! Tak for det. D u  har vceret for os A lle , for os 

W ldre og for vore B o rn , som Hang ved D ig  i Livet og 

nu staae sorgende ved D in  Grav!  Tak fra min Hustru, 

D in  trofaste Veninde, der dog kom tid lig t nok Herover for 

endnu engang at fee D ig  i D it  milde Oie og fornemme 

D it  kräftige Haandtryk, hvilket desvcrrre jeg ikke naaede.

„ Ie g  gaaer dort, at berede Eder Sted. Og naar jeg 

er gaaen dort,  og faaer beredt Eder S ted , komm er j eg  

i g j e n  og v il tage Eder t i l  m ig, a t, hvor jeg er, skulle 

ogsaa I  vcere". Ja

Kom dog o Jesu Frelser sod!

F r i os af al Elende

Kom i  D in  K raft og drceb vor Dod

Og gjor paa Nsden E nde !'

Ledsag os t i l  vort Fcedreland,

Hvor Glceden evig er og fand 

Og Synd og Suk er borte!
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