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M e Carl Ipsen.

?Der er gaaet en dyb S o rg  igjennem mange 
troende Menneskers Hjoerter ved det pludselige uventede 
Budskab om Pastor J p s e n s  Död. T h i Han Var 
ikke blot en usoedvanlig dygtig Prcest fo r stt Sogn, 
men Han dar tillige  Guds B vrns  Ven i  en vid 
Krebs i Landet og en udmcrrket og trofast S tä tte  
for den indre M ission.

O le  C a r l  Jp se n  er f td t  15. August 1831 paa 
Bornholm , hvor Hans Fader dar ansat ved T o ld - 
vcesenet, Hans M oder var af norsk Herkomst. Ved 
Faderens Forflyttelse t i l  Aarhus kom Hans Bam dom  
og ftrste Ungdom t i l  at falbe i  denne B y , fra  hvis 
Latinskole Han dimitteredes som Student t i l  Kjpben- 
havns Universitet i  Efteraaret 1849 med bedste Ka- 
rakter. 1856 indstillede Han sig t i l  theologisk Embeds- 
examen, men t i l  Forbavselse baade fo r Professorer 
og Studenter stk denne dygtige Student anden Ka- 
rakter: nceste A a r hentede Han faa bedste Karakter. 
Ester först at have voeret Huslcrrer hos Kunstner-
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inden F m  V o g t  og g jo rt en Udenlandsrejse t i l  
I ta lie n  sammen med nuvcerende Biskop Gptzsche, 
blev Han ansat som personel Kapellan hos Pastor 
K ra g  i  Gjelsted-Rprup Pastorat i Fyen, med hvis 
D a tie r Han blev g ift, med hvem Han har levet et 
saare lykkeligt TEgteskab; skjpnt oeldre end Han over
lever hun Ham; af deres B p rn  leve kun to Dptre, 
to Tvillingspstre, af hvilke den ene er gift med Over
intendant H ansen i  Kjpbenhavn, i hvis Hjem F a 
deren hensov.

S it  fprste Sogneprcestembede stk Han paa Spnder- 
jy llands Vestkyst i H je rp s te d , hvor Han forblev t i l  
1867, da Han maatte forlade det, ford i Han negtede 
at afloegge Eden t i l  den tydske Kejser. Han blev 
kort efter ansat som Proest i N o rd b y  paa Fand, 
hvor Han forst kom i  levende Forbindelse med den 
ved den indre M ission i  Danmark vakte L ivs- 
bevoegelse. I  1874 forflyttedes Han t i l  H je rm  ved 
S true r, og kom der t i l  at leve midt i  en Egn, 
hvor den indre M ission har sin kräftigste Virksom- 
hed. D erfra  forflyttedes Han alter i 1877 t i l  O s te r 
S n e d e  ved Horsens, hvor „de stcerke Jyder" have 
deres Hovedkvarter, med hvilke Han ved sin rolige Op- 
trceden og sit milde S ind  kom bedre ud af det, end 
de fleste Proester, som have voeret der. Hans sidste 
Embede var i  A s s e n s , som Han forefandt i  en 
temmelig aandelig dpd Tilstand, og hvor det L iv , 
som nu forefindes der, af Bennerne tilskrives Hans 
Birken, som nu saa uventet plndseligt er afbrudt.
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Som  Medlem as Bestyrelsen for „Dansk M is -  
sionsselskab" rejste Han 1. Februar t i l  Kjöbenhavn.
Paa Dampfoergen oder S tore B e lt blev Han ram t 
af et apoplektisk Anfald og faldt om. Han blev da 
baaren ind i en Joernbanekupö og blev i Kjpben- 
havn bragt t i l  sin Svigerspns Hjem. Han Var ved 
fuld Bevidsthed og var beredt paa sin Bortgang; 
Lcegen gav im idlertid Haab om Helbredelse, men 
den Februar forlod denne kjcere, dyrebare Ven - 4  
og tro Herrens Tjener denne Jord  for at gaa hjem 
t i l  sin Herres Glcede.

Menigheden har lid t et stört Tab ved Jpsens 
Bortgang, ikke blot Menigheden i  Assens, men hele 
den Menighed, som er vakt ved og arbejder i den 
indre M ission. Han var Medlem af Bestyrelsen fo r 
„K irkelig Forening fo r den indre M ission i D an- 
mark", hvor Han ligesom i  Bestyrelsen fo r „Dansk 
Missionsselskab" altid gjorde godt ved sit rolige, 
milde S ind  og sit uopslidelige Humor, naar M en in - 
gerne stundom künde staa lid t skarpt overfor Hinan
den. M en noest efter Hans Hustru og B p rn  fples 
Tabet stärkest af os, som vare Hans Venner fra  
Ungdommen af, maaske stoerkest af mig. Han var 
min oeldste og trofasteste Ven. F ra  vort R usaar 
bleve v i Venner, og der var ikke mange Dage i 
vore Studenteraar, da vi ikke vare sammen; Ferierne 
tilbragte Han regelmcrssigt i mine Foroeldres Hjem, 
hvor Han var elsket som en S pn. Det, der gjorde 
Jpsen saa kjcer fo r os, var Hans naturlige, milde
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S ind , hvad Jyderne kalbe „Slidesindethed", et S ind, 
som der kan slides paa, i Forbindelse med et god- 
modigt, uimodstaaeligt Humor, hvormed Han saa ofte 
kalbte S m ile t frem, naar der vor Noget i Vejen 
imellem os. Ogsaa denne lykkelige N a tu r tog Herren 
i  sin Tjeneste og rensede den, saa at den blev t i l  
stör Velsignelse. I  vore Studenterdage, da Ingen  
af os vare troende Mennesker, fp lte  Jpsen sig stcerkt 
tiltrukken af Professor C la u se n s  rationaliserende 
Theologi, medens jeg ofte kom i  F y r og Flamme 
oder Hans Omforklaring af Herrens Ord og M irak le r 
og meget Andet af den S o rt, og det kom ofte t i l  
skarpe Skcermysler mellem os, som Han altid bilagde 
med f i t  kjcere, velsignede S ind  og som oftest en lille  
V its . Hans aandelige Udvikling og Overgang t i l  
L ivet i  K ristus gik i  Fplge Hans N a tu r ro lig t og 
langsomt, men sikkert og fast. Og efter at Han 
havde faaet r ig tig t fat, blev Han en fast og urokke- 
lig  T jener fo r Herren og Medarbejder i  den L ivs- 
gjerning, som pves i  vort Land af den indre M is 
sion. Hans Proediken var ro lig  og klar, men altid 
fast og urokkelig Kunden i  Herrens Ord. Livet, 
som voxte op omkriug Ham, kom derfor ikke med 
störe pludselige Opvcekkelser, men langsomt og sikkert 
som hos Ham selv. Underligt nok, at Han med sin 
rolige Karakter maatte gjennemgaa en meget haard 
og langvarig Anfcegtelsestid omtrent paa den T id , 
da Han blev Prcrst i  Assens, og det saa' en T id  
ud t i l ,  at Hans Proestegjerning var endt, men Han



7

gik velsignet lu tre t ud af den og fik sikkert sin bedste 
Prcestegjerning efter den T id .

Han skrev klart, og hvad Han har skrevet, har 
stör Vcerdi fo r Kristenlivet. Hans betydningsfuldeste 
Vcerk er „D e  Helliges Taalmodighed og T ro " ,  en 
klar og jcevn Vejledning t i l  Johannes' Aabenbaring, 
en fo rtrin lig  Bog, som man netop i  vore Dage maatte 
Mske meget udbredt midt i  a lt det V rd v l om Bereg- 
ningerne for Hcrrens Gjenkomst, som Engloenderne 
overdcenge os med. Fremdeles har Han skrevet „F ra  
Gethsemane t i l  G o lga tha", Betragtninger over Herrens 
Lidelsesgang, „G aa hen og forkynd Guds R ige", T a le r 
ved Missionsmdder, „D e  ti B u d ", „D e  tre T ro s - 
a rtik le r", „Fadervor" og „Sakramenterne", tilsammen 
Forklaring t i l  Luthers Katekismus, samt en Over- 
scettelse af „Genesis", 1. Mose Bog, af Thiersch. 
Desuden har Han udgivet en Hel D e l mindre A f-  
handlinger, samt ofte leveret B idrag t i l  „D en  indre 
M issions Tidende" og „Annexet". Hvad Han har 
skrevet, er et tro Billede af Hans sunde klare Tanke 
og en god A rv  t i l  Menigheden. V i lh .  Beck.

Pastor Ipsens Jordefaerd.

^ksdag  den Februar samledes en ta lrig  
Skare i  Garnisons-Kirke i  Kjdbenhavn om vor hen- 
sovede Vens Baare, der stod skjult under et r ig t
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Blom sterflor og Palmegrene som Vidne om a l den 
Kjcerlighed, Han havde vundet blandt Venner i sit 
skjönne, virksomme L iv . Köret var prydet med 
levende P lan ie r og rig t oplyst.

Ester Sa lm en: „G ud skal A lting  wage" talte 
först Pastor E h r . S ö re n s e n , Sogneprcesten ved 
Garnisons-Kirken, hvorefter jeg efter Hans Enkes Dnste 
og da ogsaa efter m it eget Hjcertes Trang talte ved 
denne min celdste Vens Bortgang. T i l  S lu tn ing  
bragte Pastor K n u d se n , Hans Medarbejder i  Em- 
bedet i  Assens, en hjcertelig H ilfen fra  Vennerne 
der. —  Disse T a le r meddeles her.

Som  dod i  Kjöbenhavn, hvor Hans Enke rim e lig ' 
v is v il tage B o lig , var det jo saa naturlig t, at hun 
og hendes B ö rn  vilde have Hans Grav i  deres 
Noerhed, og at Begravelsen derfor foregik derinde. 
M en dette har visselig vceret et stört S avn fo r 
Menigheden i Assens ikke at have Sorgefesten over 
deres kjcere Prcest i  deres M id ie . De havde imidler- 
tid samlet sig t i l  cn Mindcfcst i  Assens M issionshus, 
hvor Pastor M ö l le r  fra Kjcerum og Am tsforvalter 
H o ls t  i  Assens talte et M indeord over Ham.

V i lh .  Beck.

Ehr. Soren lens Tale.

„O g Han beskikkede Nogle t i l  Apostler, Nogle t i l  
Profeter, Nogle t i l  Evangelister, Nogle t i l  Hyrder
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og Leerere, t i l  de Heiliges fuldkomne Beredelse, t i l  
Embedets Forvaltnm g, t i l  K risti Legems Opbyggelse, 
fo r at v i ikke skulle lade os tumle som Bd lger og 
omdrive af enhver Lcerdoms V e jr, men fo r  a t v i,  
S andheden  t r o  i  K jc e r lig h e d , sku lle  i  a l le  
M a a d e r opvoxe  t i l  Ham, som er H o v e d e t, 
n e m lig  K r is tu s . "  Saaledes skriver P au lus t i l  
de Heilige i Efesus (Es. 4, 11— 15). Og hermed 
er der da sagt os klart, hvad der er Meningen med 
Lcererembedet i Menigheden, men da ogsaa samtidigt 
sagt os, ikke mindre klart, hvad der er Meningen 
med os, hvem dette Embede er betroet, hvad der 
maa ske med os, hvis Embedets Forvaltnm g skal 
blive baade Andre og os selv t i l  Velsignelse. V i 
kunne jo da siet ikke hjcelpe Mcnnesker t i l  at vcere 
Sandheden tro  i Kjcerlighed, hvis vi ikke selv ved 
Guds Hellig-Aand ere blevne hjulpne t i l  at staa 
saadan. V i kunne ikke fremme Andres Opvcrxt t i l  
Kristus, hvis v i ikke selv voxe den samme heilige 
Vcrxt. Med et Ord, v i kunne ikke vcere Lcerere i 
Guds Megighed, hvis v i ikke fdrst selv ere blevne 
„oplcerte af G ud". Og dcrfor har jeg da taget 
dette Ord frem her ved denne kjcere Broders Baare, 
ford i jeg ved, at jeg v il ikke blive modsagt af Nogen, 
der har kjendt Ham, naar jeg siger, at det var 
netop dette, der ved Guds Naade Var stet med Ham 
—  S a n d h e d e n  tro . —  D et gjcelder jo fdrst om 
at vcere komnc t i l  Sandheden. Og Sandheden er 
kun en. „Jeg er Sandhcden," siger vor Herre Jesus.
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M e n  fprend v i komme t i l  Sandheden om Jesus, 
maa v i fprst vcere komne t i l  Sandhedens Erkjen- 
delse om os seid. A f Naturen ligge v i i Lpgn om 
os felv, i  den Lpgn, som hedder egen Godhed og 
Fortroeffelighed, egen D yd og Fortjeneste. A t dette 
er Selvbedrag, ja, er Lpgu om os selv, kunne vi 
se deraf, at det fprer ind i  Lpgn om Jesus, fvrer 
t i l  kun at se paa Ham som Leereren, Forbilledet og 
Exemplet, men ikke som det, Han er, Frelseren og 
Forsoneren. Nej, Sandheden om mig selv er den, 
at jeg har slet ingen Godhed eller D yd eller F o r
tjeneste. Sandheden om mig selv er den, at jeg er 
en Synder, det v il sige et fra  Gud skilt, fortabt 
Menneske. H vor den Sandhed om os selv er gaaet 
ind i  et Menneskes Hjcrrte, der fprer den t i l  Sand
heden om Jesus, den störe Sandhed, at Han v il 
vcere den fortabte Synders Frelser, at der er S yn - 
dernes Forladelse i  Hans Navn fo r hver, som tro r 
paa Ham, at al Brpden er sonet og a l Skylden be
ta lt og evigt slettet ud i Hans B löd. Salige Sand
hed! En salig Fred, en salig Glcede, en salig Trpst, 
en salig Frimodighed fprer den med sig, hvor den ved 
Troen bliver L iv  i et Menneske. Sandheden om os selv 
er den, at v i ere afmcegtige, ganske udygtige ved os 
selv t i l  at udtcenke, hvad der er ret for Gud. H vor 
den Sandhed er bleven erkjendt af et Menneske, der 
fprer den atter t i l  at erkjende Sandheden om Jesus, 
eller rettere t i l  at erkjende Jesus som Sandheden. 
Og v i kunne atter sige: Salige Sandhed! T h i det
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er saligt, naar vore Tanker ere i Vildrede, og naar 
Mening staar imod Mening om os i Verden, og 
det alter og alter lyder: Hvad er Sandhed? da at 
kunne tro og bekjende: Jesus er Sandheden, er 
den, hos hvem vi kunne faa ret og fand Besked i 
A lt, hvad v i skulle tro  og gjpre, da at have et Ord 
at söge hen t i l ,  som er Sandhedens O rd, og som 
kan gjöre Ende paa al Modsigelse, saa at Sagen 
bliver vis. Og have v i saaledes smagt Saligheden 
i  at eje Sandheden, saa kommer egenlig det Andet: 
at vcrre Sandheden t r o ,  af sig selv. M a n  slipper 
ikke det, der g jpr En salig. M a n  bliver ikke det 
utro, hvis ZEgthed er blevet prpvet igjennem Hjcer- 
tets Oplevelser og Livets E rfaringer. Have v i 
„smagt, at Herren er god" og Hans Sandhed god, 
saa blive v i derved. Verden faar saa beholde sine 
Lögne.

Og dette: S a n d h e d e n  t r o ,  var det da nctop, 
der var Scerkjendet fo r den kjoere Ven, om hvis 
Baare vi her ere samlede. D et var Guds störe 
Naade imod Ham —  Han blev aldrig trcet af at 
Prise Ham derfor —  at Han igjennem Sandhedens 
Erkjendelse om sig selv og sin Synd og Fortabthed 
var kommen t i l  Sandhedens Erkjendelse om Jesus, 
som Synderes störe Frelser. Og den Sandhed blev 
Han tro, ind til Han lukkede sine Ojne. I  den stod 
Han i  Livets S tr id . Ved den bevaredes Han i  L i
vets Lykke. I  den levcde Han. Og i den dpde 
Han. S a n dheden  t r o  —  det var det, der prcegcde
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hele Hans Personlighed, det, der gav Hans L iv  K ra ft 
og Hans G jerning Velsignelse. Han saa' ikke t i l  
Höjre eller Venstre, Han rettede sig ikke efter det, der 
kildrer Menneskenes Aren. Han saa' paa Jesus, 
Sandheden, Han rettede sig efter Jesu Ord, Sandheds- 
ordet, det, som Han alter og atter granskede i og 
besad et starre Kjendskab t i l ,  end de Fleste, og t i l  
hvis Forstaaelse Han medbragte saa mange gode Be- 
tingelser, ikke mindst den, Sandhcden tro  at kunne 
underordne sig selv og sit Eget under Ordets Sand- 
hed. De mange gode, klare og opbyggelige Böger, 
Han fik Naade t i l  at udsende under sit lange Prcesteliv, 
vidne herom. Og om ikke Andet, saa ville  de tjene 
t i l  at bevare M indet om Ham i  den danske Menighed.

S a n d h e d e n  t r o  —  det var ogsaa det, der 
prcegede Hans Forkyndelse. Den havde ikke Klangen 
af den stcerkt lydende Basun. Han var en stilfcerdig 
M and, og som Manden var, saa var og Hans Tale. 
M en den havde den cegte K lang, Sandhedsklangen, 
og derfor gik den t i l  Hjcerterne. M an  fik altid et 
levende Jndtryk af Vederhceftighed, naar man hörte 
Hans klare, jcevne og dog saa overbevisende Vidnes- 
byrd. M a n  fölte altid, at man stod overfor en 
M and, der selv stod i  Sandheden, og som künde 
sige: „Jeg  tro r, derfor taler jeg."

Og som i  sit L iv , saa var Han ogsaa i  sin F o r
kyndelse Sandheden tro „ i  K jc e r lig h e d " . D er 
föres i  vore Dage mellem Verdens Mcnnesker, baade 
dem, der komme i vore Kirker, og dem, der ikke
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komme der, wegen lös og daarlig Tale om Kjcerlig- 
hed. M a n  stiller udcn videre det ad, som Gud har 
sammenfdjet, stiller S a n d h e d  og Kjcrrlighed fra 
Hinanden, saa at, naar der igjennem Ordet bliver 
sagt Mcnnesker Sandhcden, saa lyder det beständig: 
D e t maa man ikke, det er at dpmme, det er fo r 
Haardt, det strider imod Kjcerligheden. Som  om 
det var Kjcerlighed, naar man ser Mennester vandre 
ad den brede Bej, der sFrer t i l  Fordcrrvelse, da at 
sige: „Fred, Fred! skjönt der mgen Fred er" 
jJerem. 6, 14), istedetfor at raabe dem an og sige: 
Tag D ig  i Agt, hvor D u  gaar, det gaar D ig  galt, 
hvis D u  ikke vender om. Den Kjcrrlighed kjendte 
Han ikke Noget t i l.  Det var S a n d h e d e n , Han 
var tro i Kjcrrlighed. Og derfor sagde Han M en- 
nesker Sandhcden, baade om T ro  og om Vantro, 
baade om Jesus og Djcevelen, baade om Himmerig 
og Helvede, uden Asslag. Nej, den Kjcerlighed, der 
klang gjennem Hans Vidnesbyrd, som den aaben- 
barede sig i Hans L iv , den stammede fra  Golgatha, 
den var i Slcegt med vor Frelsers Kjcerlighed, naar 
Han grceder over Jerusalem, eller naar Han udstrcekker 
Hcenderne med den störe Jndbydelse: „Kommer hid 
t i l  mig alle I ,  som arbejde og ere besvcrrede, jeg 
v il give Eder H v ile ", og med Apostelens Kjcerlighed, 
naar Han skriver: „ V i  bede Eder i  K ris ti Sted, 
lader Eder forlige med G ud" (2. Kor. 5, 20). Og 
det var vel nok denne Forening af Sandhed og 
Kjcerlighed, der gjorde, at Hans L iv  og Hans F o r-
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kyndelse bar saa rige Frugter —  og det gjcelder jo 
baade om de falske Profeter og om Hcrrens P ro - 
feter: „A f  deres F rugter skulle I  kjende dem" —  
de F rugter, at der overalt, hvor Han virkede, dar 
Mennesker, som omvendte sig og gave sig t i l  at leve 
i  det heilige Samfund baade med Jesus og mcd 
Hinanden.

M en derfor fplger da ogsaa Sorgen og Savnet 
Hans Baare som en dyb og bred S t r M .  D er er 
S org  paa alle de Steder, hvor Han har voeret 
Praest —  og Hans Proestetjeneste fa ld t paa slere 
Egne, end det ellers almindeligt er Tilfccldet —  der 
er et stört S avn paa det Sted, hvor Han sidst stk 
Naade t i l  at kalde Livet frem, ja, Hans Bortgang 
v il fples som et Savn af mange Guds B o rn  hele 
Landet over. M en den dybeste S org  og det stprste 
Savn v il dog vcere blandt Eder, Hans Kjoere, og 
da fprst og fremmest hos Hans Hustru, med hvem 
Han levede saa r ig t og skjpnt et S am liv . „H an 
bragte Fred med t i l  mig, hver Gang Han kom" —  
saaledes har hun sclv udtrykt, hvad Han var fo r 
hende. Ja , der ligger noget underligt gribende i 
at betcenke, at det er kun lid t over en Uge siden, 
Han stod paa sin Proedikestol og forkyndte Ordet i  
Aands og K ra fts  Bevisning, og at nu lyder det 
over Hans Ligbaare. D et maa vel stemme Sindet 
t i l  Eftertanke og lcegge det alvorlige Spprgsm aal: 
E r D u  rede t i l  at mpde Herren? ind i  vore Hjoer- 
ter. Han talte Spndagen fp r sin Bortgang over
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Stormen paa Spen og anvendte det paa de mange 
forskjellige Storm e, der kunne komme over et Menneske- 
liv . D a  tcenkte I  ikke paa, at I  selv saa snart 
skulde komme t i l  at mcerke Storm en. M en naar 
det i disse Dage har stormet med mange Tanker 
gjennem Eders Hjcerter og scerlig gjennem Hans 
nedbpjede Hustrus Hjcerte, da lad mig minde om, 
at hver en S to rm  paa Livets S p  kun skal bringe 
os, som sejle med Jesus, ncermere over t i l  Landet 
hinsides, det skjpnne Himmerigsland, hvor der er 
ganske blikstille, og at ogsaa Meningen med denne 
S to rm  er at hjcelpe Eder t i l  at „voxe op t i l  Ham, 
som er Hovedet, K ris tus". Og hvor trostende saa 
at tcenke paa, hvordan den kjcere Ven, I  nu groede 
over, ved den Hcllig-Aands Naadc havde leert at 
voxe denne guddommelige Vcext. Jeg har en Gang 
hört En, der stod Ham ncer, sige om Ham: „Jeg  
tro r ikke, Han bliver gammel, Han g jp r altid Jnd - 
tryk paa m ig 'a f En, der er foerdig." Og det er 
sikkert, at ligcsom Herren ikke sender sit Dodsbud 
t i l  noget eneste vantro Menneske, fp r alle M id ie r  
t i l  at saa den Sjcel freist ere udtpmte, saaledes 
sender Han Heller ikke Bud efter nogen af sine 
Heilige, fo r vi ere foerdige t i l  at gaa hjem t i l  Ham. 
Men saa hentcr Han os ogsaa. Og fcerdige ere vi, 
naar Doden har mistet sin Braad fo r os, naar det 
er opfyldt, hvad v i synge: „Jeg dpr, naar ej Dpden 
mig truer mer," naar v i kunne mpde den sidste 
S to rm  med Herrens stille Fred i  vore Hjcerter,



16

naar Han har abstrakt sin Haand oder alle Bplger, 
og de have ganske lagt sig, og v i have faaet Naade 
t i l  ganske at overgive os i Ham og ganske lade Hans 
V illie  ske med os. Saaledes dar det ved Guds 
Naade og den Hellig-Aands K ra ft sket med dcnne 
kjcrre Ven og Broder. Han var fcerdig. D et var 
blevet ganske stille i Hans Hjccrte. A lle  Balger 
havde lagt sig. A l F ryg t var vegcn fra Ham i 
Troens fulde Forvisn ing om at vcrrc freist.

Han talte den sidste Spndag, Han prcedikede, 
gjentagne Gange om „den Retfcerdiges S p vn ", med 
Henblik paa Ham, der laa i  Bagstavnen og sov saa 
tryg t, medens Bplgerne brüste omkring Ham. N u  
sover Han selv den Retfcerdiges S pvn, ikke den ved 
sig selv Retfcerdiges —  Han bekjcndtc sig som cn 
Synder fo r G ud; noget af det Sidste, Han sagde 
Dagen fp r sin Dpd, var, at Han vidste, at den 
B p n : „G ud vcer mig Synder naadig!" var sikker 
paa Bpnhprelse, hvor den kom sta Hjcertet —  men 
den af Naade, fo r Jesu B lods og Dpds Skyld, 
Retfcerdiges S pvn. Gud give os at efterfplge Hans 
T ro . Gud give Eder, Hans Kjcrre, og Gud give 
os A lle , saa Mange, som have Livet, at opvoxe t i l  
Ham, som er Hovedet, Kristus, saa vi, naar Dpden 
kommer, maa vcrre fcrrdige t i l  at gaa herfra og gaa 
hjem t i l  Herren, ja, saa v i da maa vcrre blandt 
dem, for hvem Dpden ikke er Andet, end at Lem- 
merne fplge deres Hoved. Amen!
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M l). Becks Tale.

„ B i  have her ikke en blivcnde S tad, men söge 
efter den tilkommcnde" (Hebe. 13, 14). Dette 
gamle Guds Ord kunne kun de sige, som tro  paa 
Ham, som „forlader D ig  al din Brpde og gjenlöser 
d it L iv  fra Grave»" (Salm e 103, 3— 4). M en 
dette gamle Ord trcrnger sig saa levende ind paa 
os, hver Gang en af Vennerne gaar dort fra os 
gjcnnem den mprke D p r, som v i kalde Dpden. Og de 
gaa jo dort, den Ene efter den Anden, de kjoere, de 
saa usigeligt kjoere Nenner, som vare blevne en D e l 
af vort L iv , saa at deres D öd föles af os. som om 
Noget af vort eget L iv  dpde. Og hver Gang En 
gaar dort, bliver der en tom P lads i  vort Hjcerte 
og vort L iv , som ikke kan fyldes eller erstattes af 
nogen Anden. I  Verden skifter man Venner, som 
man skifter Klceder, man groeder lid t, naar en Ven 
dpr, men snart er det glemt eller erstattet af noget 
Andet. Ikke saaledes blandt Guds Folk. Hvad 
Gud har sammenföjet med den heilige Kjcerligheds 
Baand, kan In te t adskille, ikke en Gang Dpden kan 
adskille vore Hjoerter, den frembringer kun et tomt 
R um , som ikke kan fyldes med noget Andet end 
den, som havde denne P lads i  Hjcertet, naar v i saa 
den dyrebare Ven tilbage.

M en lovet vcere G ud: V i  kunne saa Vennen 
tilbage! Lovet voere Gud fo r vor Herre Jesus Kristus,

2
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som „forlader os a l vor Brode og gjenloser dort 
L iv  fra  Graven," som siger om sine Vcnner: „Jeg 
giver dem et evigt L iv , og de skulle ingcnlunde for- 
tabes, og In g e n  skal rive dem af min Haand" 
(Joh. 10, 28), og som siger i  sin störe Bon fo r 
dem, der höre Ham t i l :  „Fader, jeg v il, at de, som 
D u  har givet mig, skulle og vcrre hos mig, hvor 
jeg er" (Joh. 17, 24). Og dcrsor „skulle v i ikke sorge 
som de Andre, der ikke have Haab" (1. Thcss. 4, 13). 
V i  sorge over Vcnnerne, som gaa dort fra os, men 
v i sorge med det levende Haab: De gik blot forud 
fo r os t i l  den tilkommcnde S tad, og v i folge jo  
snart efter. Og hvad Engclen sagde t i l  de sorgende 
Kvinder ved Jesu G rav Paaskemorgcn: „H an er ikke 
her, Han er gaaet forud for Eder t i l  G alilcra , där 
skulle I  se Ham," det to r vi, Jesu Vcnner, sige t i l  
hverandre med Opstandclscns fulde Vlshed ved Vcn- 
nernes Grave: De ere gaaede forud fo r os t i l  det 
himmelske Galiloea, der skulle v i se dem,

„Der, hvor det störe Stcevue staar,
Som Husets Born skal samlc,
Hvor alle de skal sammen bo,
Som did saudt Vej i Jesu Tro,
De Unge med de Gamle."

H vo r er det en velsignet Tanke —  ja, mere end 
en Tanke —  hvor er det en velsignet T ro  og V is - 
hed fo r Guds B o rn , naar man som jeg er blcven 
gammel og gaar fra  den ene Vens Grav t i l  den 
Andens, og man foler de mange tomme Pladser i
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Hjcrrtet: J o  Flere der gaa dort, desto Flere have 
vi t i l  at tage imod os i  de evige B o lige r i  den t i l -  
kommende S tad ! —  O , Venner! Hvilket M dde —  
hvilket saligt M<Sde, naar v i have faact vort Rejse- 
pas og v i komme t i l  det ny Jerusalem: at se dem 
staa der, alle de kjoere, uforglemmelige Venner, og 
tage imod os mcd de gamle, kjoere D jnc og det 
störe jublende Velkommen t i l  de Heiliges evige H jem !

Og iblandt disse er nu ogsaa denne kjoere, dyre- 
bare Vcn!

D et er um uligt at staa her ved denne Bens 
D yd  uden S o rg  og S avn , men lad os dog ikke 
synde i  vor S org , og det kunne v i saa let. D et 
er um uligt fo r Hans Hustru og B v rn  ikke at M e , 
hvor Meget de have tabt. D et er um uligt fo r Hans 
Menighcd i Assens ikke at M e , hvor Meget den har 
tabt ved denne dygtige og nidkjoere Procst. D e t er 
um uligt for den indre M iss ion  ikke at M e , hvad 
den har tabt oed denne trofaste Medarbejder i  det 
störe Arbejde. Og det er um uligt fo r os, som Han 
fremfor Andre skjoenkede fit  trofaste Venskab, ikke at 
M e, hvor Meget v i have tabt i  vor Venneflok, a ldrig 
mere at skulle have C arl Jpsen, dette saa usigeligt 
kjcrre Menneske, iblandt os. M en kun at staa her 
med Klagen over, hvad v i have tabt, er at synde i  
Sorgen. Bedre er det at toenke paa og takke for, 
hvad v i have Haft, sige, som der staar i  den gamle 
Salm e: „M in  Sjoel, lov Herren! og glcm ikke alle 
Hans Velgjerninger" (Salme 103, 2). Ja , p r-v

2*
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paa at sige det, D u  Hans kjcrre Hustru, som har 
tabt Mest. og I ,  Hans kjcere B p rn ! prpv paa at 
sige det: M in  Sjcel, lov Herren! og glem ikke, 
hvilken Velgjerning det er, at D u  har hast en saa- 
dan AEgtefcelle i  de mange A ar, og at I  have hast 
en saadan Fader, saa fu ld  af T ro , saa vel skikket 
t i l  at fpre Eder t i l  Frelseren, saa fu ld  af Kjcerlighed 
i  det daglige H jem liv ! —  Og vi, som Han skjoenkede 
f it  trofaste Venskab, og som fole, hvor Meget v i have 
tabt, lad os pve os i  at sige det Samme: M in  
Sjcel, lov Herren! og glem ikke denne Hans V e l
gjerning, at v i have Haft en saadan Ben i  de mange 
A ar, saa trofast som Faa, og de mange Velgjernin- 
ger, v i have modtaget igjennem Ham! Lad os kun 
lade M inderne fra Hans S am liv  med os staa ufor- 
glemmelige i  vor Sjcel —  jeg har vel de sleste, vort 
Venskab, begyndt i  Ungdomsaarene, ncermede sig jo 
stcerkt t i l  et halvt Aarhundrede —  mange Venner 
har Gud givet mig, men Ingen , som jeg med saa 
udelt Tak og Glcrde kan se tilbage paa, ikke et 
eneste bittert M inde har jeg om Ham fra de mange 
A ar. Han havde en lykkelig N a tu r t i l  at kunne gaa 
saa ugenert lige ind i H jcrrtet hos Folk, udcn at 
man künde vredes eller fortprnes paa Ham, det stille, 
milde, rolige Vcesen, den lette, fornpjelige Maade, 
Han havde, t i l  at gaa udenom Ubehageligheder, t i l  
at tage let paa det, som ikke var vcerd at tage tungt 
paa —  allerede som uomvendt Menneske havde Han 
denne lykkelige N atur, vel nok ofte blandet med,
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hvad der ikkc var rent fo r Herren —  Han var jo 
en Synder som vi Andre — men renset og lu tre t 
ved Sam livet med sin Frelser fra  den T id , Han blev 
greben af Kristus, var det denne lykkelige N atur, 
der gjorde Ham saa skikket t i l  at vcere den dygtige 
Prcest, som Han var, der gjorde Hans Forkyndelse 
saa tilfo rlade lig  og gav Ham den aabne Abgang t i l  
Menneskers Hjcerte med Sandheden i  dens fulde 
A lvo r —  og det var bette Samme, som gjorde Ham 
skikket t i l  at vcere saa god en Ven fo r os, t i l  at 
kunne taale saa mange Urimeligheder af os og bcrre 
vore Skrpbeligheder saa velsignet let og t i l  at kunne 
slukke den urene J ld  hos os, naar den blussede op. 
Nej, lad os ikke glemme C arl Jpsen, th i Han har 
vcrret en af Herrens mange Velgjerninger imod os. 
Lad kun Hans P lads staa tom i vore Hjcerter, t i l  
v i have Ham igjen. M en hvor wegen S org  v i end 
f- le  ved Hans Bortgang, saa skal det dog ikke frem- 
fo r A lt  vcere Klagesangen over, hvad v i have tabt, 
der skal lydc ved Hans Baare, men midt i  Klagen 
skal Lovsangen lyde som Grundtonen i  vore Hjcerter: 
M in  S jc r l, lov Herren og glem ikke alle Hans V e l
gjerninger igjennem bette kjcere Menneske! Amen!

Ehr. Hnudsens Tate.

D a de TEldste fra  Menigheden i Efesus skulde 
sige Farvel t i l  P au lus i  M ile t, fortcelles der (Ap.
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G j. 20, 36— 38), at P au lus, da Han havde ta lt 
t i l  dem, „fa ld t paa sine Knoe og bad med dem A lle . 
Og de brast A lle  i  hceftig Graad og faldt P au lus 
om Halsen og kyssede Ham, og mest smertede dem 
de O rd, Han havde sagt, at de ikke mere skulde se 
Hans Ansigt. Og saa ledsagede de Ham t i l  Skibet." 
Og naar jeg her blot skal bringe en H ilfen sra den 
Asdodes Menighcd, saa har jeg ogsaa kun at melde 
om en dyb og inderlig Smerte. H vor svcer den 
Afsked har vcrret, som omtales i  Apost. G jern. 20, 
saa havde P au lus ' Venner dog den T rss t under 
Sorgen, at de fik Lov at sige Farvel, de fik Lov, 
inden de sagde Farvel, at kncele sammen med Ham 
i Bpn, de fik Lov at falde Ham om Halsen og kysse 
Ham og ledsage Ham t i l  Skibet. M en Hans M enig- 
hed her mistede sin Sjcelesk>rger »den saa meget som 
et F a rve l; Han rejste sra os tilsyneladende rast, men 
vcndte ikke mere tilbage, derfor vor ogsaa Tobet saa 
meget haardere. —  Og naar Han nu skal gjpre 
Regnstab fo r vore S jcrle  (Hebr. 13, 17), saa kan 
Han sikkert fo r sit eget Vedkommende sige som 
P a u lu s : „Jeg  er ren sra A lles B lö d ," sige det i  a l 
Ddmyghed, somIdmyghedenjo proegedehelehansFoerd, 
men dog sige det, ford i Han proedikede hpjlydt for A lle  
om „Omvendelse t i l  Gud og T ro  paa vor Herre 
Jesus K ris tus ". F o r Menighedeus Vedkommende 
er det vel saadan, at Han for Mange kun kan gjpre 
Regnskab „fü llende", fordi Mange kun naaede t i l  at 
blive Ordets Hprere uden at vcrre dets Gjprere,
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Mange naaede t i l  Gudfrygtigheds Skin, men fo r- 
negte dens K ra ft; men, Gud vcere lovet, fo r Mange 
kan Han ogsaa g j-re  Regnskab „med Glcede", fordi 
Han fik Lov t i l  fo r Mange at vcere en Vejleder t i l  
Troen paa Kristus og t i l  Livet i  K ristus. Og Han 
ejede de Troendes Kjcerlighed, ligesom v i ejede Hans, 
derfor er ogsaa Sorgen over Hans Bortgang saa 
dyb. Og mest smerter det os, at v i „ikke mere 
skulle se Hans A ns ig t"; th i hvor klar og vejledende 
Hans Forkyndclse var, og det var den jo som kun 
hos Faa, Hans L iv  var dog den bedste Prcediken, 
som Han gik der sagtmodig og ydmyg imellem os. 
Mest smerter det os, at vi ikke mere skulle se Hans 
Ansigt, Hans milde Ojne, der lyste af den Jesn 
Kjcerlighed, som bocde i Hans Hjcerte. —  M en under 
Sorgen cre v i fulde af Tak og B M ;  vi love og 
takke Gud for, hvad Han lod sin T jcner vcere fo r 
Mange imellem os. Og „G uds O rd det er vort 
Arvegods, D ct skal vort Afkoms vcere, Gud giv os 
i  vor Grav den R os: V i holdt det hp jt i  LE re", 
ja, det er vor B vn , at Gud v il velsigne sit Ord, 
som Hans Tjener saaede i  vore Hjcerter, at det maa 
spire og voxe og scette F rug t, v i bede, at v i i  M e - 
nighcden maa faa en Efterhdst nu, da Saamanden 
er gaaet dort. Og det er vor B M , at Gud v il 
velsigne Hans Hustru under Sorgen og Hans hele 
Slcegt og A lle, som sdrge. Amen.
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Tale i Assens Alissionshirs
den 11. Februar 1897

i Aiiledning af Pastor O. C. Jpsens Begravelse. 
rif

John M. Möller,
Sogneprcrst t Kjcrrum.

M a n  har en Legende om en Kvinde, Veronika, 
som, da Frelseren gik t i l  Golgatha, sloebende paa 
Korset, skal have rakt Ham et Klcede t i l  at aftprre 
Sveden med, og som derefter skal have faaet bette 
Kloede tilbage med et Afproeg af Frelserens Aasyn. Om 
der saa derovre i  Jerusalem virkelig har levet en 
Kvinde, som saaledes rakte Frelseren et Klcede, er 
vel et Spprgsm aal, um ulig t er det jo ikke, derimod 
er det ikke rim eligt, hvad der fortcelles om Billedet, 
om Afprceget af Frelseren, th i et saadant Under 
vilde ikke ligne de Undergjerninger, som omtales i 
den nye Pagts Bog, vilde derimod ligne dem, som 
omtales i  apokryfiske Fortcellinger om Jesu Barndom. 
M en har der virkelig levet en Kvinde, som heb 
Veronika, og som har troet paa og Haft Kjcerlighed 
t i l  Frelseren, der dpde paa Korsets Trce, saa er 
Jesu Billede i  nogen Maade kommet t i l  at afprcrge 
sig i  hendes L iv , saa er hun i nogen Maade kom
men t i l  at ligne Ham. D er siges, at et P a r TEgte- 
folk, som elske Hinanden, komme t i l  at ligne Hin
anden, naar de A a r efter A a r leve sammen; sikkert
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er det, at et Menneske, som lever i Samfund med 
Frelseren og elsker Ham, mere og mere kommer t i l  at 
ligne Ham, og deraf fplger da ogsaa, at et P a r  
troende LEgtefolk ander deres S am liv  mere og mere 
maa komme t i l  at ligne Hinanden i  aandelig Forstand, 
idet de have et fcelles Forbillede, Jesus Kristus, ja, 
deraf fplger jo ogsaa, at alle K risti Efterfplgere 
mere og mere komme t i l  at ligne hverandre, idet v i 
have et fcelles Id e a l, et fcelles Forbillede, hvad 
P au lus jo ogsaa gav ülkjende, naar Han skrev: 
„M en  vi alle, som med nbedcrkket Ansigt skue Her- 
rens Herlighed som i  et S pe jl, blive forvandlede 
efter det samme Billede fra Herlighed t i l  Herlighed, 
og det af Herren, som er Aanden" (2. Kor. 3, 18). 
M en alle troende Mcnnesker afspejle jo saa ikke lige 
klart Jesu Billede, Nogle cre Begyndere i Troen, 
Andre have levct lcrnge med Frelseren, og selv de, 
som have lcvet lige lcengc med Ham, afspejle ikke 
lige klart Hans Billede, hos Nogle ses der M ere a f 
det Sindelag, som vor og er i  K ristus, hos Andre 
M indre. Hos den Prcest, som sov hen dcrovre i 
Kjobenhavn paa Veronikas Dag, hos Pastor Jpsen, 
hvis Legeme i Dag er siedet t i l  H vile  derovre i  
Hovedstaden, men hvis Navn lcenge v il mindes i 
vort Land, ikke mindst i  denne B y, hvor Han tilsidst 
havde sin velsignelsesrige G jern ing, hos Ham, som 
fik dettc Hus bygget og saa tid t aflagde et kristeligt 
Vidnesbyrd ogsaa herinde, saas der ikke L id t af 
Kristi Billede, hos Ham saas der Meget af det



26

Sindelag, som dar og er i Kristus Jesus. „Kum 
mer hid t i l  mig A lle, som arbejde og ere besvcerede! 
og jeg v il give Eder Hvile. Tager m it Aag paa 
Eder og lcerer af mig, th i jeg er sagtmodig og 
ydmyg af H jcrrte t; saa skulle I  finde H vile  fo r 
Eders Sjcele. T h i m it Aag er gavnligt og min 
Byrde er le t" (M a tth . 11, 28— 30). Saaledes 
talcde Frelseren, og Han var i  Sandhed, hvad Han 
sagde om sig selv, Han var sagtmodig og ydmyg af 
H jcrrtet i  hpjeste Grad, hvad ogsaa klart fremgaar 
af det Billede, som Evangelisteme give os af Ham, 
ikke mindst af det, som fortcrlles om Hans sidste T id  
paa J o rd , om Hans Gang fra Gethsemane t i l  
Golgatha. D et hedder om Moses, at Han „va r 
saare sagtmodig fremfor alle Mennesker paa Jorde- 
rige" (4. Moseb. 12, 3), og der mcncs jo saa: 
fremfor alle Mennesker under den gamle P ag t; i 
Sammenligning med Jesu Sagtmodighed var Moses' 
Sagtmodighed na tu rligv is  kun ringe. M m  ogsaa 
Pastor Jpsen var en sagtmodig M and. Jeg har 
set Ham ved adskillige Lejlighcdcr, hvor Hans S ag t
modighed blev stillet paa Prpve, og hvor Han be- 
stod Prpven, saa jeg künde skjpnne, at Han havde 
Noget af det sagtmodige S ind, som var i Kristus 
Jesus, der ogsaa stundom talcde ved B lik , ved 
Tavshed. Og künde Vcrggene i Hans Studere- 
vcerelse derhenne i  Prcestegaarden tale, da vilde de 
nok kunne fortcelle Meget om, hvor sagtmodig Han 
var ved forskjellige Lejligheder, hvor Andre, om de
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havde vceret i  Hans Sted, vare blevne opfarende. 
M en der er jo Mange i  denne B y, som kunne tale 
om Hans Sagtmodighed, der sikkert ikke dar blot, hvad 
man kalder en Naturgave; Han leerte Sagtmodighed 
af sin Frelser.

M en „Idm yghed og Sagtmodighed ere T v illin g - 
spstre, hvor den ene er, der er ogsaa den ariden," 
har F . A rndt trceffende sagt. Pastor Jpsen Var 
ogsaa en ydmyg M and. Han havde paa de fo r- 
skjellige Steder, hvor Han var Prcest, Haft mange 
T ilhprere ; Han blev t i l  Velsignelse fo r mange M en- 
nesker; Folk flokkedes om Ham, naar Han talte ved 
M pder omkring i vort Land; Han skrev adskillige 
fortrin lige Bpger, og dog var Han den jcevne, yd- 
myge M and, som ikke talte Meget om sig selv; sagt- 
modig og ydmyg aflagde Han sit V idnesbyrd i  
Kirken, ved Konventer og ved andre Lejlighcder, og 
med milde D jne saa' Han paa Andre. M en netop 
ford i Han var en ydmyg M and, var en M and, som 
leerte Idm yghed i Samfundet med den ydmyge 
Frelser, dcrfor künde Han ogsaa vedblive at samle 
T ilhprere om sin Prcedikestol, T ilhprere, af hvilke 
Mange nu glcede sig i  Paradis, medens Mange vel- 
signe Hans M inde paa Jord , dcrfor künde Han holde 
saa indholdsrige, saa lpdige, saa bibelskc Prcedikener, 
saa vist ikke mange Prcedikanter i vo rt Land kunne 
siges at vcrre Hans Lige; derfor künde Han, som havde 
faaet ogsaa de gode Evner, skrive Bpgcr, der, rige, 
som de ere paa Skriftsteder, paa gode Salmevcrs



28

og gode Troek fra  Livet og letfattelige, klare, som 
de ere, ere blevne mange Mennesker t i l  Velsignelse 
og ville  blive M ange t i l  Velsignelse.

Som  adskillige Mennesker i mange A ar mindedes 
den troende Proest Jens Hornsyld, der 1820 tog 
sin Afsked som Sogneprcest fo r Assens og Kjoerum 

^ H  Menigheder og dyde i  KjSbenhavn 18^0, mindedes 
Ham fo r Hans kristelige Vidnesbyrd i en d B  T id , 
ogsaa fo r de Böger, som Han udgav, og som endnu 
fortjene at lceses —  saaledes v il ogsaa Pastor Jpsen 
blive mindet, ja endnu af langt Flere, end Hornsyld 
blev det, blive mindet som den, der var sjoelden godt 
hjemme i  sin B ibe l og de gamle Salm er, som den, 
der var en sagtmodig og ydmyg Herrens Tjener 
mcd milde Ojne og med en rund Haand; ja, det 
har glcedet mig ogsaa i  nogle Aviser at se sympa- 
thetiske Skildringer af Hans Person og Gjerning. 
M en var Han, maa jeg i  denne Forbindelse spyrge, 
i  sin Forkyndelse en strceng M and, fyrte Han en 
strceng Loere? Jeg svarer Nej og atter N e j! Han 
forkyndte fu ld t ud Evangeliet om Guds Naade i  
Kristus Jesus; Han forkyndte fu ld t ud, at hver den, 
som kommer t i l  Guds S M  og lukker Hjoertet op for 
Ham, skal ikke fortabes, men have det evige L iv . 
M en Han forkyndte ogsaa og maatte forkynde, at 
knn i Jesu Navn er der Frclse at faa, at uden 
Helllghed, Jesu Hellighed, tilegnet ved Troen, skal 
In gen  se Gud t i l  Glcede. Og en saadan Forkyndelse 
er en mild, er en kjoerlig Forkyndelse. Den M and
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dcrimod, som tilslprer, at der er et Helvede, tils iprer, 
at man skal vcere hellig fo r at blive salig, om Han 
ikke prcediker, at man ikke behöver at vcere det, den 
M and, soni proedikcr om D yd og gode Gjerninger, 
saa Folk, som leve uden Freiseren, ved Hans Tale 
tilskyndes t i l  at tro, at de ere gode Kristne, den 
M and prcediker saaledcs, at Han i  Sandhed maa 
kaldes en strceng M and, th i det er en strceng M and, 
der viser Mennesker hcn t i l  en Vej, som maa fpre 
t i l  Fortabelse. Og den milde Prcedikant var Pastor 
Jpsen, lcrnge f t r  Han kom her t i l  Assens; er der 
maaske Flere, som mene, at Han ikke var saa m ild 
i  sin Forkyndelse, da Han kom hertil, som Han siden 
blev, saa hidrprer saadan Mening vist fra, at de 
Mennesker lid t efter lid t vcennede sig t i l  at höre 
Ham, og at de kom t i l  at höre ogsaa Andre af den 
kirkelige Retning, t i l  hvilken Han hörte.

M en enige ere vi, som kjendte Ham, vist alle 
om, at Han var en lykkelig M and, at det var skjönt 
at komme sammen med Ham, at det var skjönt at se 
Ham paa Gaden, hvor Gamle og Unge vare rede 
t i l  at hilse paa Ham, at det var skjönt at se Hans 
Fcerd, Hans Opfprsel ogsaa i  Guds H us. Og den 
Lykke, den Salighed, som Han havde, saa det künde 
ses af Hans B lik  af dem, der havde de rette O jne 
at se med, stammede visselig fra  Frelseren, som 
sagde: „Kommer hid t i l  mig A lle , som arbejde og 
ere besvcerede, og jeg v il give Eder H vile . Tager 
m it Aag paa Eder og leerer af mig, th i jeg er sagt-



30

modig og ydmyg af H jcrrtet, saa skulle I  finde 
H vile  fo r Eders Sjcele. T h i m it Aag er gavnligt, 
og m in Byrde er le t." Pastor Jpsen havde taget 
Jesu Aag paa; Han, Synderen, dar kommen t i l  at 
kjende Hjcertets Uro, Hjcertets Skjcrlven, men Han 
dar ogsaa kommen t i l  at kjende Livets Fred, Hvilen 
under K risti Kors. Han, som skrev „F ra  Getsemane 
t i l  G o lgatha", havde tid t selv vandret denne Gang 
i  Aanden, derfor kom Han merc og mere t i l  at ligne 
Frelseren, derfor blev Frelseren mere og mere stör 
fo r Ham, og derfor blev Han selv mindre og mindre. 
Og naar Han da blev kaldt bort derovre i  Kjpben- 
havn paa Veronikas Dag, saa tro r jeg, at Han Var 
rcjsefoerdig, saa tro r jeg, at Frelseren havde faaet 
Ham bannet saaledes, at Hans Sjcel künde tagcs 
hjem t i l  en stprre Herlighed, t i l  Paradisets H erlig - 
hed. M en saa har Han jo ikke tabt, men vundet, 
og v i, som elskede Ham, og nu savne Ham, maa da 
ikke misunde Ham Hvilen, Han er gaaet ind t il.  
S tod Han end, som vi syntes, i  sin fulde K raft, 
Han var jo snart en gammel M and. Han blev for- 
skaanet fo r at ligge paa et langt Sygeleje og fo r 
at spge Afsked fra  en Virksomhed, som var Hans 
Gloede. Med Tanken om at komme tilbage t i l  f it  
kjcere Assens, om at komme t i l  at prcedike i  Kirken 
her i  Spndags rejste Han bort; Hans Sjcel kom, 
det er vo rt lyse Haab, t i l  et bedre Hjem. D erfo r 
maa v i takke Herren fo r Hans Naade imod den hen- 
sovede, elskede Prcest, og v i maa takke Herren for,
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hvad Han lod os leere af denne M and, som visselig 
lcrnge v il tale, endda Han er dvd. Jeg haaber, a t 
Adskillige her i  Assens, som havde dct Jndtryk, at 
Han var en lykkelig M and, ville  efter Hans D pd 
komme t i l  at forstaa, at Hans Lykke var Frelseren, 
saa ogsaa de vllle tage Jesu Aag paa. Og jeg er 
vis paa, at mange Heilige baade her i  Assens og 
andctsteds i  vort Land ville ved M indet om Pastor 
Jpscn, ville ogsaa ved de S krifter, ved hvilke Han 
endnu taler t i l  os, lade sig tilskynde t i l  dog a lvo rlig t 
at gaa i  Skole hos Jesus, at det S ind , som va r 
og er i  Ham, mere og mere maa blive vort S ind , saa 
v i kunne blive skikkede t i l  at komme hjem t i l  Parad is, 
fo r saa engang at komme t i l  endnu stprre Herlighcd, 
at komme t i l  at leve med Sjcele og herliggjorte 
Legemer i det himmelske Faderhus. Ja , giv os 
Naade dertil, Herrc, lcer os, tugt os, trpst os, som 
v i troenge dertil, og soerlig bede v i fo r den Hen- 
sovedes Enke og B ö rn : Herre, trpst og styrk dem, 
giv dem Naade t i l  at leve i  Samfund med D ig , 
saa de engang maa samlcs med deres i  Troen hen-- 
sovede Kjcere deroppe,

„Hvor lütter milde Blik man faar 
Og Hjcerte imod Hjcrrte slaar 
Af Kjcerlighed og Glcede."

Amen!
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Ester Afsyngelsen af Salmen N r: 125 (Jesu 
dyrebare Navn) bragte Am tsforvalter Holst fprst 
Pastor M ö lle r en oprigtig Tak paa Forsamlingens 
Vegne fo r de gode og sande Ord, Han havde ta lt, 
og fortsatte derefter omtrent saaledes:

M en jeg har dernoest tcrnkt mig, at der vel 
ogsaa i  Asten künde voere Trang t i l ,  at der lpd et 
O rd fra cn af Menigheden i  selve Assens B y , og 
det er derfor, at jeg, som cn af de Mange, der föltc 
sig knyttet t i l  Pastor Jpsen ved Venskabets Baand, 
vover at tage Ordet i  al Skrpbelighed.

Jeg har toenkt at ville knytte de Bemcrrkninger, 
jeg v il fremföre, t i l  folgende Text af Apostlcrnes 
G jern inger det 20. Kapitel, og den lyder saaledes i 
vo r Herres Jesu N avn:

B. 17—21: Me» fra Milet sendtc Paulus Bud til 
Efesus og lod kalde til sig Menighedens TEldste. Men da 
de kam til Ham, sagde Han til dem: I  vide, hvorledcs jeg 
har veeret hos Eder den ganfke. Tid igjennem fra den forste 
Dag, jeg kom til Asia; at jeg har tjent Herren med al 
Ndmyghed og under mange Farer og Fristelser, som mig ere 
vederfarne ved Jodernes Estcrstreebelser; hvorledes jeg har 
Intet forholdt as det, som künde vcere nyttigt, at jeg jo sor- 
kyndte Eder det og leerte Eder ofsenligt og i Eders Huse, 
idet jeg vidnede baade for Jeder og Grcrker om Oinvendelse 
til Gud og Tro paa vor Herre Jesus Kristus.

V. 25—27: Og nu se, jeg v6d, at I  alle, iblandt hvilke 
jeg har vandret og preediket Guds Rige, ikke mere flulle 
se mit Ansigt. Derfor vidner jeg for Eder paa denne Dag, 
at jeg er rcn fra Alles Blöd. Thi jeg forholdt ikke, at jeg 
jo sorkyndte Eder alt Guds Raad.
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V. 32—33: Og nu, Brodre! befaler jeg Eder Gud og 
Hans Naades Ord, som er mcrgtigt at opbygge Eder og at 
give Eder Arv iblandt alle de Helligede. Jeg har ikke be- 
gjcrret Nogens Solo eller Guld eller Klcedebon.

V. 35—38: Jeg viste Eder i'a lle  Ting, at vi bor 
saaledes arbejde og komme de Skrobelige til Hjcetp og 
ihnkomme den Herres Jesu Ord, hvorledes Han selo har 
sagt: saligt er det at give, hellere end at tage. Og da Han 
havde sagt dette, faldt Han paa sine Knce og bad med dem 
Alle. Og de brast Alle i ha'ftig Graad, og de faldt om 
Paulus' Hals og kyssede Ham. Og mest smertede dem det 
Ord, Han havde sagt, at de ikke mere stulde se Hans Ansigt. 
Og de ledsagede Ham til Skibet.

D er er fprst det Lighedspunkt mellem Apostelen 
P au lus og Menighedens TEldste i  Efesus paa den 
ene Side og vor kjcere afdpde Prcrst og M enig- 
heden i  Assens paa den anden Side, at der fiuder 
en Skilsmisse Sted mellem dem, der gjerne vilde 
have vceret sammen en T id  endnu. Apostelen P au lus  
har, oplyst af den Hellig-Aand, forud kunnet fo r- 
kynde Menighedens LEldste, at de ikke mere skulde 
se Hans Ansigt (V . 25); det künde vor Prcest ikke 
sige, tvcrrtimod rejste Han sikkert fra  Assens i  den 
T ro , at Han skulde vende tilbage, om Han end sagde 
ved denne Lejlighed —  som saa oste —  om Gud 
vil, eller om G u d  det t i ls te d e r , saaledes som Hans 
sidste Ord lpd fra  denne Talersto l, da Han holdt 
sin sidste Bibellcesning fo r 14 Dage siden og be- 
rammede den ncrste t i l  i  Gaar.

D er er andre Lighedspunkter, som jeg skal frem -
3
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dtage; men jrg  v il fprst bemcerke, at det ikke er 
m in Hensigt at stille Pastor Jpsen op ved Siden 
af Apostelen P au lus . Paa den andcn Side er det 
givet, at saasandt som de Begge varc ydmyge Her- 
rens Tjenere, maa der blive nogen Lighcd imellem 
dem.

Apostelen P au lus siger B . 20 : „Jeg har 
In te t  forholdt af det, som künde vcrre nyttigt, at 
jeg jo  forkyndte Eder det og lcertc Eder offenligt 
og i  Eders Hufe, idct jeg vidnede om Omvendclse 
t i l  Gud og T ro  paa vor Herre Jesus K ristus" og 
V . 27 : „Jeg  forholdt ikke, at jeg jo forkyndte Eder 
a lt Guds Raad." A t Pastor Jpsens Forkyndclse 
gik i  samme Rctning, har Pastor M p lle r fo rta lt os, 
og det er sandt, det kunne v i bcvidne. Og jeg kan 
tilfp ie, at jeg väd, at Pastor Jpsen hvcr Morgen 
og hver Asten bad t i l  Gud fo r sin Menighcd, og 
jeg vöd, at Han, naar Han ved A lteret uddelte 
Herrens fände Legeme og B löd , i  f it  Hjcerte bad 
fo r hver Enkclt af dem, hvem Han rakte den kostelige 
Gave, at den dog maatte blive t i l  Velsigiulse.

M en det var jo ikke blot i Kicken, at Han talte 
t i l  sin Menighed. Allerede da v i samledes i M enig- 
hedens Forsamlingsfal paa Ostergade, stiftede Han 
Kreds- og Menighcdsforeningen, og det blev slaact 
fast, at den fprste Spndag i  hver Maaned vilde Han 
tale fo r dens Medlemmer om Themaer, der hver- 
anden Gang skulde omhandle Hcdningemissionen.
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Og det har Han tro lig  g jort t i l  O plysning og O p- 
byggclse fo r os.

Og hvor have v i ikke vcerct glade fo r Hans 
Bibellcrsninger om V interen! Med sin udmcerkcde 
Forstand, beriget ved Lcerdom og oplyst af den 
Hcllig-Aand, formaaede Han klart og tydeligt at 
udlcrgge den heilige S krifts  forskjellige A fsnit fo r 
os. Og hvor elskcde Han den Salmeskat, v i eje, og 
hvor künde Han tage op af det rige Forraad fo r 
ydcrligere at belyse, hvad Han talte om. Brorsons, 
Kingos og Grundtvigs Salm er, vel scerligt den 
Förstes, satte Han höjt, og Han var, da Han t i l -  
traadte f it  Embede i  Asscns, hurtig t i l  at indfpre 
det nye Tillceg! Jeg har ta lt efter; v i have sunget 
over 150 Salm er af dctte Tillceg, og deriblandt 
findes flere af dem, som vi holde allermest af.

S aa tcenkcr jeg, at Pigeforcningens Medlcmmer 
med Tak t i l  Gud ville mindes mangen god Asten i 
Prcestens Konfirmandstue under Hans Ledelse. H vor 
var Hans B lik  dog m ildt, og hvor künde A lv o r og 
Skjcemt godt sammen hos Ham!

Naar jeg ncrvncr Inglingeforcningen og Börne- 
gudstjcnestcn, som Pastor Jpsen ikke personligt ledede, 
saa faa vi et nyt B lik  paa Ham. Han var ingen 
Pave, der vilde herske alene, men Han var glad ved 
at faa Hjcrlpcre t i l  sin Gjerning. M en Lederne*) 
og vi andre Mcdarbejdere ville kunne bevidnc, at

*) Pastor Knudsen, Boghandler Hogh og Frk. Schaarup.
3*
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Han omfattede Arbejdet blandt de unge Mcend og 
Bornene med stör Kjcrrlighed og altid dar v illig  t i l  
at staa bi med Raad og Daad. Forklaringsmvderne 
—  hvor Texten t i l  Bprnegudstjcnesten blev gjennem- 
gaaet, og hvor der blev bcdet fo r Sagen —  ledede 
Han saaledes hver 14. Dag, og Han overvcerede oste 
selve Bvrnegudstjenesten.

Ved at omtale Bornene kommer jeg t i l  at tcenke 
paa Hans Virksomhcd fo r Skolen. Ved Eksaminerne 
tegnede Han sig altid som Censor i  mange Fag, 
Religionsfaget na turligv is  fprst og stemmest, og det 
er Sandhed, hvad der stod i  en sympathetisk A r 
tikel om Ham i et fynsk B lad, at baade Lcererne 
og Bvrnene vare glade ved Hans Noervcerelse; det 
var som en Fest. Han fulgte Bprnene lige fra  
Asylet, i  hvis Bestyrelse Han fad, gjennem Skolen 
og Bprnegudstjenesten, t i l  de bleve Hans K onfir- 
mander. Og hvor var Han glad ved at sidde i  Ud- 
valget, som arbejdede fo r at skaffe Bornene den 
hyggelige og smukke Borgerskole, vor B y  ejer!

N aar det i V . 35 hedder: „ V i  bpr arbejde og 
komme de Skrpbelige t i l  H jcelp," saa Passer det ogsaa 
godt paa vor afdpde Prcrst. Han vilde gjerne 
hjcelpe baade aandeligt og timeligt. Ved sine Bespg 
hos de Enkelte, scerlig de Syge, künde Han godt 
tale om deres timelige Kaar, men Samtalen drejede 
sig snart hen paa Hovedsagen, deres Sjceles Frelse. 
Den Fattige havde en god Ven i  Ham, og Han var 
glad ved at sidde som Formand i  UnderstMelses-
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foreningen og deltage i  Uddelingerne fra Menighcds- 
foreningcns Kasse og de Faltiges Kasse. Og Han 
Var glad ved at mode her i  Missionshuset, naar de 
sättige B o rn  og de gamle Koner bleve bespiste. Han 
havde lagt sig det Ord af Jesus paa Sinde, som 
ogsaa omtales i  35. V .. og som vi kun kjcnde 
gjennem Apostelcn P au lus ' Mcddelelse: S a lig t er 
det at givc, hellere end at tage. I  denne Hen- 
seende skal jcg minde om, at Han afskaffcde Om- 
bcrring af Tavlen i  Kirken blandt Altergjcesterne t i l  
Trods for, at det jo altid er betcenkeligt for en 
Praest at afskaffe en Jndtcrgt, der jo som denne 
vedrortc Embcdet som saadant, og t i l  T rods for, at 
Han personligt havde ikke saa lil le  en Jndtcrgt der- 
ved. M en Han künde ikke boere over f it  H jcrrtc, at 
Menighedens Mcdlemmer skulde opfordres t i l  at 
betale, naar de gik t i l  Herrens Bord. I  det T i l -  
fcelde vilde Han ikke, som der staar i  V . 33, begjoere 
Nogens S p lv  eller G u ld ; det Var fo r stör en Gave 
fra vor Frelsers Haand, t i l  at Han künde finde sig 
i  personligt at modtage Noget fo r Uddeliugen af 
denne dyrebare Gave.

Lad mig fremhcrve nye Trcek. N aar Byen har 
faaet et Ligkapel, og naar der er Udsigt t i l  at faa 
Gasbelysning i  Kirken, saa ved jeg vel, at Andre 
have virket og givet, at Kirkevcrrgen, Kirkeinspek
tionen, Byraadet og Sparekassen have den storste 
Andel, men jeg V6d ogsaa, at alle bisse ville ind- 
rpmme, at Pastor Jpsen tog D e l i  Sagen med
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Varme og Kjcerlighed og ofrcde Meget af sin T id  
paa den.

Lad mig endvidere ncevne, at de, som ved Guds- 
tjenestcn i  Kirkcn og ved kirkeligc Handlinger i  Kirken 
og paa Kirkcgaardcn stode som Hans Medhjcrlpere 
paa den ene eller andcn Maade, vist A lle  ville give 
Ham den Lov, at Han var en kjcerlig og medgjprlig 
M ond, som de vare gladc ved at arbcjde sammen med.

Og dctte Hus, hvor vi i Asten ere samlede, og 
hvor vi have vcrret samlede saamange Gange med 
Ham, det er Hans B a rn . D a  Tanken om det kom 
frem t i l  Virkeliggjprelse for en 6 L 7 A ar siden og 
man stod foran en Udgift af en 7 a 8000 K r., da 
var Han Talsmanden fo r, at der ingen egenlig Jnd- 
samling skulde ske t i l  det; det skulle bygges fo r fr i-  
v illige Gaver. Han var en praktisk M and, der selv 
udkastede den fprste P lan  t i l  Huiel, og Han blev 
staact godt bi af de Haandvcrrkere, der byggede det. 
Han havde ogsaa den Gloede, at da det skulde fo r- 
sikres, erklcrrede de Sagkyndigc, at det var mere vcerd, 
end det havde kostet at byggc. Med Grund, B yg- 
ning og Jnventarium  o. s. v. har Udgiften t i l  M is -  
sionshuset vcrret henimod 11,000 K r. D er er givet 
gode Gaver t i l  det — Pigeforeningen har saaledes 
forcrret det Harmoniet t i l  600 K r. —  men vor kjcere 
Prcrst gav scerligt rundclig t; Hans B idrag kan ikke 
tcrllcs i  Hundieder af K r., men i  Tusinder. Det 
er overdraget t i l  „K irke lig  Foreniug fo r den indre 
M iss ion  i  Danmark", der overtog 2000 K r. af
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Gjcelden; men Huset er opfert fo r Mcnigheden i  
Assens, og denne har nu kun en Gjoeld af 250 K r. 
at bctale, saa har den det gjoeldfrit. V i  skylde Gud 
Tak; Han har givct rig  Velsignclse ovcr bette H us, 
men vor kjcrre Praest var den Hovedmedarbcjder, 
som Han benyttede.

Jpscn var, som v i have hprt, Medlem af Be- 
styrelscn fo r „K irkelig Forening for indrc M ission i  
Danmark" og af Bcstyrclscn for det danskc M iss ions- 
selskab. Dctte gav Anledning til, at Han kom cndel 
omkring i  Danmark. og ofte kaldtcs der ogsaa paa 
Ham, fo r at Han künde forkynde Guds Ord udenfor 
sin Mcnighed. T i l  Gjengjccld gav Hans S till in g  i 
bisse Bestyrelser Anledning t i l,  at der foranstaltcdcs 
M öder i vor lille  B y , hvad der vistnok cllers ikkc 
vilde voere faldct i  dcns Lod, at vi stk Lvv t i l  at 
gjpre perfonligt Bckjcndtskab med de Maend, som 
fendtes ud paa Missionsmarkcn blandt Hcdningerne, 
og at v i stk Lejlighed t i l  at hvre Lcrgfolkets V idn rs- 
byrd gjcnncm Jndrcmissionaircrne, som altid blcve 
modtagne kjoerligt og gjoestsrit i Hans Hus.

Den gode og velsignede A rv , Pastor Jpscn har 
cfterladt t i l  hcle Guds Mcnighed i Danmark i  sine 
Bvger, har Pastor M ö lle r alleredc omtalt.

Der stod i  den omtalte Avisartikcl, at man stk 
Jndtrykket af, at Pastor Jpsen var en lykkclig M and. 
Og det var Han i  Sandhed, th i Han havde fundet 
sin Frelser og var glad ved at forkynde fo r Andre 
om det Bedste, Han selv ejede, og dertil havde Gnd
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jo givet Ham rige Evncr. Og Han dar en ydmyg 
M and, der sagde: „Jkke min, ikke min, men bin 
W re , Herre." D crfo r har jeg, vcd at tale om Ham, 
sögt at Vogte mig fo r at dragc Ham fo r personligt 
frcm, th i det vilde ikke have vcerct i Hans Aand. 
M en v i trcenge jo t i l  at samles fo r at klare for os, 
hvad Han ved Guds Naade har vceret fo r os, fo r at 
faa vor Tak herfra künde blive t i l  Guds LEre.

M aa  jeg have Lov t i l  endnu at sige et P a r 
Ord om Hans kjcere Hustru. Hcndes förste Tanke 
Var, at Hans S töv  skuldc föres t i l  Asscns; hun 
fölte, at der hörte Han og hun hjemme og der vilde 
hun föle sig baaret og tröstet af mange Venners 
Forbön og Kjcerlighed. Denne Tanke künde af for- 
skjcllige Grunde ikke förcs igjennem; derimod ved 
jeg, at hun er glad og taknemmelig, fordi vi samles 
her i  A ftcn i  Änledning af Hans Bcgravelse.

Lad os saa t i l  S lu tn ing  forene os i Tak og 
B ön. V i  takke og love og Prise D ig , kjcere Fader 
i H im len, ford i D u  i de forlöbne A a r gav os en 
saa kjcerlig og trofast Sjcrlchyrde. Og v i bede D lg , 
lad det Ord, som Han udsaaede, bcere rig  og vel- 
signet F ru g t iblandt os, at Mange her i Assens 
maa blive omvcndte t i l  D ig  og t i l  indcrlig T ro  paa 
vor Herre Jesus Kristus. Og lcer os at sige i 
Admyghcd: Herren gav, Herren tog, Herrens Navn 
vcere lovct! Og saa bede v i D ig : Vcer med Hans 
kjcere Hustru og B ö rn , de, som have mistet Mere, 
end Nogeu af os Andre; styrk dem, tröst dem og 
velsign dem, og velsign os Alle, og velsign vor kjcere 
Pastor Jpsens M inde iblandt os. Amen.

Ester Afsyngelsen af Salmen N r. 458 (Jeg gaar 
i  Fare, hvor jeg gaar) bekjendte Pastor M ö lle r Troen 
og bad Fadervor, hvoreftcr der sluttedes med Salme 
N r. 564 (Sörger ej fo r dem, der sove).






