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I
I

Imprimatur,

Dend Hellige Text, som blev ved Guds
Bistand forhandlet / var
Psalm. 97 V. II,

Der er saaet et Lius for

den Retfærdige / og
Glæde for de Oprigtige i

Hiertet.

Indgang.
Om Liuset og Mørket / saa er Livet og

Døden: det eene fordriver det andet:

Liuset maa vige for Mørket / og Livet for
Døden: Aldrig skinner Liuset saa lenge /

eller saa klart / at Mørket jo maae ven¬
tes: Og aldrig fremdrages Livet saa len¬

ge eller saa vel / at Døden jo maae frygtes. Men om
mand end skal døe / i hvorlenge og vel mand lever / saa er
det deg ikke ringe Trøst i Døden for dend Døende / at hand

haver levet vel / saa lenge hand haver levet: og ikke min¬
dre Glæde for de Efterlevende / at hand Haver levet baa¬
de lenge og vel. Det gaar da vel / naar det gaar som
Salomon siger Prov, 16/31. At graae Haarere Ærens

Krone / og findes paa Retsærdigheds Vey: Toe
Ting viiser dend viise Salomon Os i Ordene: 1. Et Maal
at løbe til graae Haar / og at faae dem til Ærens Krone:

2. En Bane at løbe paa / om vi ville opløbe Maalet / og
den er Retfærdigheds Vey: Graae Haar / siger Salo¬

mon om det (1.) ere Ærens Krone. Haar er af det

ringeste paa Menniskens Legome: Vi kand ey agte noget
rin¬

(5)
ringere, end naar vi ikke agter det ved et Haar. Dog
er
Haar
aldrig
saa
ringe
anseet
af os
/ at Gud
jo haver
stor
Tilsiun
med
dem
/ og
at hans
Forsinn
jo rekker
til

dem: Hand haver taget Tal paa dem / Math. 10) 30. / og
bærer Omsorg for dem / og bevarer dem / at ikke et forkom¬

mer / Luc. 21 / 18. Og hand bevarer os tit saa i Ulyk¬

kens at ikke et af vores Haar falder til Jorden / Act. 27 /
34. eller midt i Luen bliver beskadiget af Iiden / som ved

Mændene / Dan. 31 / 27. Saa at om end vore Synder ere

mangfoldige / utallige og fleere / end Haar paa vort Ho¬
vet / som David taler Psalm. 40 / 13 / og derfore vore Fien¬

der og Forfølgere ey færre Psalm. 69 / 5 / saa er dog Guds
Naade og Miskundhed over os langt overflødigere / og u¬
endelig: Hand bærer os / og bærer Omsorg for os fra
Ungdommen indtil Alderdommen / fra de guule til de

graae Haar Esai. 46 / 4. / hvorom Salomon taler i Ordene:
Graae Haar / siger hand / ere Ærens Krone. Det

staar ikke i vor Magt at giøre vore Haar hvide eller sorte /
siger Christus Math. 5 / 36. Stoed det til os / saa skulde

vel eenhver /som havde det sorte Haar / vilde have det hvit /
og det hvide Haar kruuset; ingen havde saa got i Verden /

hand skulde jo vilde have det bedre / thi Menniskens Sind
er ikke læt at fornøye i det Tiimelige: men Gud vil at

eenhver skal nøyes med det Haar /hand giver ham. Graae
Haar haver det gierne den Beskaffenhed med / at dend /
der ikke haver dem / hand ønsker sig dem / og dend der ha¬

ver dem / hand ønsker sig andre: thi den Unge ønsker in¬
tet hellere; end at hand maae leve lenge / og blive gam¬
mel og graae: men dend Gamle. og Graaehærdede ønsker

derimod tit / at hand var ung igien; at hans Ungdom
maat¬

(6)
—

maatte fornyes

——

som Ørnens / Psal. 103 / 5. thi Menni¬

skens Sind er ikke anderledes end at de kiædes ved det
Nærværendef og attraar det Tilkommende / og naar det er

kommen / skiøtter de det ikke heller. Alderdom og graae
Haar / naar mand ret betragter dem / ere vel og ikkun li¬

det at skiøtte om: Den er Bærmen af vor Lives Tiids og

fuld af allehaande Skrøbelighed og Viderværdighed / den
bestaar af de onde Dage / og de Aar / om hvilke vi sige / at

vi have ikke Lyst til dem Ecclel. 12 / I. men der er dog al¬

drig saa meget ondt og viderværdigt hos Alderdommen /
og de graae Haar / at jo Salomon ogsaa finder noget got

hos dem og fornøyeligt: Graae Haar / siger hand dog /

ere Ærens Krone. Den ære / som bør ære / siger Pau¬
lus Rom. 13 / I. og Alderdommen bør Ære / du skalt staae

op for dend Graahærdede / og ære den Gamle / binder
Herren Lev. 19 / 32. Gud selv haver saa æret Alderdom¬

men og de graae Haar / at hand haver vildet forestille

sig / som den Gamle /hvis Hoved-Haar vare som hin ree¬
ne Uld / Dan. 7 / 9. og hviide / som dend hviide Uld og

Snee / Apoc. 1 / 14. Det var Rhoboams Forseelse / at

hand ikke ærede de Gamles Raad og fuldte dem /i Reg. 12 /
8. og det var Børnenis Fordervelse af Bethel, at de van¬

ærede den gamle Elilæum og spottede ham / 2 Reg. 2.23.

Det er de Ryggesløses Røst / lader os ikke agte den Gam¬
les graae Haar / som hand haver lenge haft / Sap. 2 / 10.

I dend Sted vi burde agte og ære dend Gamle og Graae¬

hærdede / som for meget / saa i sær før vor egen Skyld:

Vanær ikke et Menniske i sin Alderdom / thi og vi selv
blive gamle / siger Syrach Cap. 8 / 7. Og vi bør derfor saa
at giøre andre / som vi selv vilde hænde og have / efter Lo¬

ven/

(7)
ven / Marth. 7 / 12. Det lykkes ikke / at vi drager Kronen
af andres Hoveder / og vil dog have dend paa vores egne:

at vi berøver andre den Æres som vi selv attraaer efter /

og begierer / og som dem da med ald rette tilkommer /
naar de have vandret ald deres Lifs Tiid paa Retfær¬
digheds Vey / som Salomon taler om (2.) udi Ordene:

Graae Haar ere Ærens Crone / siger hand / som

findes paa Retfærdigheds Vey. Der ligger mange
Veye for Mennisken i Verden / men de ere ikke alle gode.
Her ere endnu Cains og Bileams, Jeroboams og Achabs

Veye / som bevandres af mange; men de og saadanne

Veye fører til Fordømmelse / Matth. 7 / 13. Vi finder

paa dem intet got; mand samler sig paa dem Vrede til

Verdens og Gufs Aabenbarelses retfærdige Doms Dag /
Rom. 2 / 5. Men der ere og andre Veye / Fredsens Vey /
Prov. 6 / 23. Retfærdigheds Stie / Prov. 12/ 28. og der

findes meere Got paa denne Vey / end de Syrier efterlod
sig paa deris Vey: dend laae strøet fuld af Klæder og

Tøy /som der staar 2 Reg. 7 / 15. Men denne Vey er fuld
af allehaande legomlige og Aandelige Velsignelser: Hær¬

rens Veye ere Miskundhed og Sandhed / Psalm. 25 / 10.
En Ting forsikrer Salomon os i Ordene / at vi vist nok

finder paa denne Retfærdigheds Vey: og det er Ærens

Crone for de graae Haar / og vi skal ikke fare vild / om
vi forsikrer os at finde der begge Decle: baade graae

Haar og Ærens Krone: baade en god Alderdom og Ære
i Alderdommen. Alderdom og et langt Liv er Guds Løf¬

te til de Lydige og Retfærdige: Det skal gaae dem vel /
og de skal leve lenge paa Jorden / Eph. 6 / 3. Det er Je¬

rusa¬

(8)
rusalems Velstand / at den / som for Alder haver sin Stav

i sin Haand skal boe derudi / Tach. 8 / 4. Om du van¬
drer i mine Veye / og holder mine Skik og mine Bud /

som David din Fader vandrede / da vil jeg give dig et
langt Liv / lover Herren Salomon / I Reg. 3 / 14. thi

saa havde Gud givet David / hand var / førend hand dø¬
de / gammel og vel ved Alder / at læse I Reg. I / I. Der¬

imod truer Herren de U-lydige og U-retfærdige med et

stakket Liv / at de skal ikke naae halv deres Dage / Psalm.
55 / 24, fordi Eli Sønner vare arrige Skalke / derfor siger

Herren skal der ikke blive nogen gammel i hans Huus /

I Sam. 2 / 32. Vel gaar det tit anderledes / at den Ret¬

færdige døer tilig / og efter vore Tanker / alt for tilig / som

Viismanden taler Sap. 4 / 7. ikke mæt af Dage / i en god
Alderdom / som Abraham / Gen. 25 / 7. Naar den Onde

og Uretfærdige lever lenge / og bliver gammel og graa.

Den retfærdige Abel, som hand kaldes Matth, 23. døer/

og den u-gudeltge Cain lever igien / Gen. 4. Men Gud

havev sine Aarsager / naar hand saa haster med sine Børn
af dette Liv;. Hand giør det iblant andet for deres egen

Beste / fordi deres Siæle behage ham / at Ondskab ikke

da skal omskifte deres Forstand / eller Sviig bedrage de¬
res Siæle som Viismanden beretter Sap. 14 / 12. og hand
hensamler saaledes den Retfærdige fra det Onde / Esa. 57.
2. Men negter hand end den Retfærdige under til en de

graa Haar og en god Alderdom / hand negter ham ikke i
Alderdommen Ærens Krone; den findes vist nok altid
paa Retfærdigheds Vey for de graae Haar. For Her¬

rens Ældste skal være Herlighed / Esai 24 / 23. Og de ere.

Herrens Ældste / som under de graa Haar føder det grøn¬
ne

(9)
ne Haab til. GUD / som haver Rynker i Ansigtet / uden

Rynker i Levnet / hos hvilke Naaden erstatter paa Siæ¬

len / hvad Alderen aftærer paa Legomet: for saadanne er
Ærens Krone. Naar GUD giver saadanne de graae Haar

og et langt Liv / saa kroner hand dem tillige med Hæder
og Ære / Psalm. 8 / 6. Med Ære i dette Liv / hvor de ere
Ærens Kar i hans Huus /

2 Tim. 2 / 20. med Ære i Dø¬

den / at deres Død er dyrebar i hans Øyen / Psal. 116 / 15.
og dyrebar i Menniskens Øyen / saa de kommer til Gra¬

ven i en god Alderdom / ligesom en Næg optages i sin
Tid / Job: 5 / 26. og fornemmelig med Ære efter Døden

i det andet og ævige Livf /naar de / som haver vel levet / vel
løbet / vel stridet / skal faae Kronen paa Hovederne Pal¬

mer i Hænderne / og de hvide Klæder paa Legomerne /
Apoc. 7 / 9. Den Ære i Himmelen haver vores Salige

Her Assessor paa Siælens Vegne allereede opnaaet / Æ¬
rens Krantz / som det ævige Liv kaldes / 1 Petr. 5 / 4. har
Hand faaet fat paa / Hand haver paa Retfærdigheds

Vey vandret her paa Jorden til dend nye Himmel og

Jord / i hvilken Retfærdighed boer / 2 Petr. 3 /13. og i den¬
ne sin retfærdige Vandring paa Jorden hos os efterladt

sig et Æreminde. De graae Haar / som hand paa Ret¬

færdigheds Vey haver samlet sig / haver vaaren en Ære¬
Crone paa hans Hovedt: Hand haver baaren dem med

Ære / og i Ærestand paa Jorden: I hvilken / som og i
allehaande Hannem anbefalede og anbetroede Bestillin¬

ger og Forretninger / Hand saa haver handthævedt og ef¬
terfuldt Ret og Retfærdighedl og giordt Vedkommende

god Reede og Rigtighed / at Hand altid haver haft en

gød Samvittighed / og kunde forsikkret sig af GUD ald
Naa¬

(10)
—

—

—

—

Naade og Miskundhed; ald Glæde og Godhed / som Gud

haver tilsagt og henlagt for de Retfærdige og Oprigtige

i Hiertet / hvorom David taler i oplæste Textens Ord /

som vi ved GUDs Naades Aands Bistand vil afhandle
i Tvende Parter: og

I dend Første ansee

Dend Bodhed /
GUD kræver af sine Børn.

I dend Anden,

Dend Bodhed /
GUD haver for sine Børn.
I det Første seer vi hvordanne
de skal være

Retfærdige og Retsindige.

I det Andet /

Hvad de have at vente /

Lius og Lyst.

For¬

(11)

Forklaring.
Døden spørger mand vel ikke / hvorlenge mand

haver levet / Syr. 41 / 7. Men efter Døden spør¬
ges der nok / hvordanne mand haver levet, Thi
efter en Mands Liv dømmer mand om hans

Død / og berømmer ham efter hans Død: Paa
et got Liv følger en god Død / og paa begge et got Navn
og Eftermæle / som lever og bliver ved efter Døden. In¬

gen kand vente sig bedre Navn efter Døden / end dend /

som i Livet haver baaret Navn af Retfærdighed og Ret¬
sindighed / hvorom David taler i andragne Ords 1ste Part.
Der er saaet et Lius / siger hand / for den Retfærdi¬

ge / og Glæde for de Oprigtige af Hiertet. To Ord /
for dißbedre at betegne Tingen) og dißklarere at beskrive

Manden: Retfærdighed / efter Ordets Brug og Bemer¬
kelse af Høvedt Sprogget / teer sig baade i Ord og i Gier¬
ningen: I Ord / at mand taler det / som sandt er: I Gier¬
ningen / at mand giør det / som Ret er: Men om end

Haanden og Munden er der / og følges ad / saa er det dog /
intet bevendt uden Hiertet er hos / og følges med: Uden

vi tillige / som David taler / haver Oprigtighed i Hier¬

tet. Saa skal den som vil holdes for Retfærdig / en¬
delig tillige være oprigtig af Hiertet: Og ligesaa maa

dend Oprigtige af Hiertet tillige være Retfærdig:
thi hvad got er der af den Skat / som ligger skiult og ned¬
gravet / og ingen kommer til nytte: af dend Godhed / som
er i Hiertet / uden den yttrer sig i Ord og Gierninger;
ved

(12)
ved Munden og Haanden. Og saadan Retfærdighed og
Retsindighed var det / som Gud af Begyndelsen krævede

af Mennisken / der hand havde skabt de første Mennisker

efter sit eget Billede i Retfærdighed og Sandheds Hellig¬
hed / Eph. 4 / 24. Paa den Maade kunde de og levet ret¬
ferdige / og omsider blevet Salige. Men der Mennisken
ved Syndefaldet tabte og miste deres Kræfter til saaledes

at være retfærdige for Gud / og at vandre ustraffelige i al¬

le Herrens Bud og Skikke / som der staar om Zacharia

og Elisabeth, Luc. 1ste / 6. Da lærdte Gud selv dem en
anden Bey til Retfærdighed: og lovede / at efterdi dend

Retfærdige af Gierningen ikke kunde leve / saa skulde den
Retfærdige af Troen leve: thi det / som var Loven umue¬
ligt / i det den var skrøbelig formedelst Kiødet / det giorde

Gud / som sendte sin egen Søn i det syndige Kiøds Skik¬
kelse / og for Syndens skyld fordømte Synden i Kiødet /

Rom. 8 / 3 eller som Apostelen taler et andet Steds / at

Gud giorde den som ikke vidste af Synd / til Synd for
os / paa det vi skulde vorde Guds Retfærdighed i han¬

nem / 2 Cor. 5 / 21. Hand lod hannem fødes / Loven un¬

dergiven / Gal. 4 / 4. og fuldkomme ald Lovens Retfærdig¬
hed / Matth. 3 / 15. alt for vor Skyld / at hand kunde være
voris Retfærdigheds som hand kaldes i Cor. 1 / 30. at vi /

som ikke kunde retfærdiggiøres ved os selv / skulde retfær¬

diggiøres ved ham / ved Troen til ham / og den Tro tilreg¬
nes os til Retfærdighed / Rom. 4 / 5. Men om Mennisken
end retfærdiggiøres nu af Troen og ikke af Gierninger / saa
maa gode Gierninger derfore ikke efterlades; om vi end

ikke ved det helligste Liv / vi kand føre / kand forhverve os det

ævige Liv: eller ved ald dend Retfærdighed vi kand giøre /

kand

(13)
kand erholde den Retfærdighen / som gielder for GUD /
Rom. 3' / 21. saa ere vi dog pligtige til ald vor Lives-Tid
at legge os efter den Retfærdighed / som Paulus formaner

sin Timotheum, I Tim. 6. II, Saa at vi efter Ordenis

Bemerkelse i oplæste Ord / skal / om vi vil have de Ret¬

færdiges og Oprigtiges Navn / legge vind paa at tale
ret med Tungen / giøre ret med Haanden / og meene ret

med Hiertet. Det er altid lettere at tale / end at giøre:

og derfore vil vi først lære af den Retfærdige at tale / og
at tale det / som ret og Sandhed er. Sandhed er vel un¬
dertiden ilde hørt men aldrig ilde talt / naar dend tales

i rette Tid: thi der er Tid at tie / og Tid at tale / Eccl. 3 /
7. Mand maa ikke altid sige alt det / mand veed / om

det endskiønt er Sandhed / thi hvem der aabenbarer sit

Hierte for hver Mand / hand faar gierne ond Betalning /

siger Syrach, Cap. 8 / 24. men naar mand skal tale / og

bør at tale / saa skal og bør det at være Sandhed: og sær¬
deeles naar Guds Ære / vor Næstes Velfærdt / og vor

egen Salighed det udkræver. Saa taler den Retfærdige /
hans Tale er ikke jo eller naa / som kand tages og udtydes

i begge Meeninger / men reent ud / Ja og Ney / efter Chri¬
sti Formaning Math. 5 / 37. At sige Ney / naar mand

meener Ja / og Ja naar mand meener Ney / det er Hyk¬

leres og de Uretferdiges Tale: de skytter ikke om at sige
om det Onde got / og om det Gode ondt / at giøre Mør¬

ket til Liusets og Liuset til Mørket / at giøre bittert til

sødt / og sødt til bittert Esai. 5 / 20. mea den Retfærdiges
Mund skal tale Viisdom / og hans Tunge skal sige Ret /
Psalm. 37 / 30. Der staar om den Døve og Dumme / der

Jesus efter Folkets Begiering ved sit Ephata havde løsnet
Tun¬

(14)
Tungebaandet paa ham / at hand talede ret Marc. 7 / 35.

Og skal vi tale det som er ret og retfærdigt / GUD selv

maa først løse det synde-bundne Tungebaand / og vi maa

i vor Begiering sukke derom med David: Herre oplad
du mine Læber / saa skal min Mund kundgiøre din Priis /
og min Tunge priise din Retfærdighed / Psalm. 51 / 16.
seqv. Hvad got Vand kand der vel opvelde af en ond

og u-reen Kilde: Hiertet er den Kiide / hvoraf vore Ord

og Tale udflyder / som Vandet af Kilden: thi af Hiertets
Overflødighed taler Munden / Matth. 12 / 34. Men Hier¬
tet er ondt og u-reent / og det haver siden Syndefaldet

altid vaaren saa / og er endnu ondt af Ungdommen op /
Gen. 8 / 21. Og skal det beeske Vand blive sødt / det onde

godt / et stykke Træ vil ikke giøre det / som Moses fordum

efter Guds Befaling kaste i Mara Vande / Exod. 15 / 25.
Men Gud selv maa giøre det / hand maa give sin Aand
i vore Hierter / og ved sin Aand reense og retfærdiggiøre

dem / som Paulus siger om sine Corinthier / at de som før
vare Uretfærdige / vare blevne helligede og retferdiggier¬
de i den Hrrres Jesu Navn / og ved vor Guds Aand /
1 Cor. 6

/11. Og naar saaledis Hiertet / som Kilden / er

reent og renset / saa yttrer det sig end og ved Tungen / at

mand taler Sandhed med sin Næste / Eph. 14 / 25. og
derhos lader sig see i Gierningen / at mand ikke alleene
taler det / som er ret og sandt med Munden / men og giør

det / som er ret og got med. Haanden: Begge Deele kræ¬
ver David af den Mand, som tenker til engang at komme

til at boe i Herrens Boelig / og at hvile paa Herrens

hellige Bierg / at hand baade skal tale Sandhed af Hier¬
tet / og giøre Retfærdighed / Psal. 15 / 2. Ord uden Gier¬

ning

(15)
ning er af in en Værdie / og kand lige saa lidet giøre en
god og retfærdig Mand; som Blade uden Frugt / kand

giøre et got Træ: Det første fattedes ikke for Pharisæ¬
erne / som sade paa Mosis Stoel / de talede ret og vel nok /

hvorfore og Christus formaner sine Disciple og Folket / at
de skulde holde alt det / som de sagde dem at holde: Men

Haanden svarede ikke til Munden eller deres Gierninger
til deres Ord; Derfore sætter Christus hos / at mand skul¬
de ikke giøre efter deres Gterninger / thi de sagde / og gior¬

de ikke / Matth. 23 / 3. Og det er en stor Faut ikke alleene

hos dem /

som Gud haver sat til at tale sit Ord / og ved

deres Tale at undervise andre til Retfærdighed / Dan. 12 / 3.
at en stor Deel af dem taler og lærer vel og rettelig nok /
men de lever ilde og forargelig: men end og hos de fleeste

Christne / at de vide nok at tale om Retfærdighed / men

ville ikke giøre Retfærdighed: De har vel Jacobs Røst /
men Esaus Hænder / de ere Christne i Ord / men Hednin¬

ger i Gierningen: De kand nok raabe Herre / Herre:
men de vil ikke giøre Faderens Villie / Matth. 7 / 21. Men

saadan er ikke den Retfærdige / det være langt fra ham /
at hand skulde sige eller tale meere eller andet / end hand
tenkker til gierne at holde og giøre. Har hand ved Ord

og Tale forpligtet sig enten til GUD eller Mennisken /

hand haver ingen Rast eller Roe / førend hand faar fuld¬

ført det i Gierningen. Som David, der hand havde fat¬
tet i Sinde og lovet ved sig selv at bygge Herren en Tem¬

pel; Hand vilde lade see saa stor Fyrighed til Giernin¬
gen / at hand ikke vil gaae i sit Huuses Paulun / eller op¬

stige paa sin Seng / ikke lade sine Øyne sove / eller sine
Øynebryne slumme / førend hand finder en Sted dertil /

Psal.

(16)
Psal. 132 / 3. Og hand havde vist giort det / hadve Her¬

ren vildet tilladt ham det; Saa ferdige ere de Retfær¬
dige til at giøre det / som ret og got er baade for GUD

og Mennisken: Befaler Gud dem noget /

de gaar ikke /

men løber hans Befalningers Vey. Psal. 119 / 32. Be¬

gierer Mennisken af dem noget som kand være dennem
i deres Nødt enten til Hielp eller Trøst/ de ere ferdigere
al hielpe og redde / end enten Dommeren Luc. 18. eller

Manden / Luc. 11. Og til den Færdighed legger de en

Hiertens Oprigtighed: Saadanne skulde rette Guds
Børn være / ikke alleene retfærdige i Ord og Gierninger
men og oprigtige af Hiertet: Ordet af Sproget —

bemerker dennem / der ere af ald den Retsindighed og Op¬
rigtigheds som Gud nogen Tid i alle sine Bud og Be¬

falninger haver fodret af Israels Folk / der var hans egen /

hans Eyendoms Folk / hvorfore Herren og selv kalder

det .... Deut. 33 / 26. Den rette / retsindige / oprigtige
eller som Christus beskriver en Israelit i Nathanacl, saa¬

dan ens udi hvilken ikke er Sviig / Joh. 1 /48. Og saadan¬

ne alleene kand bære Navn af oprigtige af Hiertet. In¬
tet gielder noget for Gud / uden Hiertet er hos: men in¬

gen Oprigtighed kand gjelde enten for Gud eller Menni¬

sken / uden den er af Hiertet. Oprigtighed i Hiertet er
den Traad og Rending / der skal løbe igiennem vort gand¬

ske Liv og Levnet / og hvormed ald vor Gierning/ Idret
og Forsæt skal være giennemvirket og vævet. Hiertet /
maa være hos /

ellers er aiting intet / og Hiertet maa væ¬

re got / ellers duer Gierningen intet. Gud er saa god /

at hand bærer over med sine Børns Skrøbelighed / naar

hand seer hos dennem Oprigtighed i Hiertet: Herren /
som

(17)

som er god / skal giøre Foriigelse over den, som haver ski¬
cket alt sit Hierte til at søge Herren / sine Fædris GUD /
endog ikke efter Helligdommens Reenhed / siger Ezechi¬

as, 2 Par. 30, 18. Gierningen haver Gud aldrig vilde
tage uden et got Hierte: thi tvungne Velgierninger for¬
tiener ingen Tak hos Mennisken / og langt mindre hos

Gud. Men et got Hierte tager Gud tit for Gierningen:
Det giorde Enkens Skerv saa anseelig / Luc. 21. og de
Macedoniers Sammenskud / saa berømmelig / Cor.8 / 3.
Og af de Oprigtiges og Retfærdiges Tal sauner vi nu

Een iblant os / Denne vores Vel-ædle Sal. Her. Asses¬
sor. Det er vel i den Fald ufornøden at tale meget nu om

hans Retsindighed og Oprigtighed / imedens hand levede:

thi hver Mand veed / at tale derom / ey alleene i Byen/
men i ganske Landet / og overalt hvor hans Forretnin¬

ger ere falden / men vil vi undgaae det Klagemaal over
os / som Herren giør over Israel / at den Retfærdige om¬

kommer / og ingen legger det paa Hiertet / Esai. 57 / 1.

saa maa vi ikke tie / men tale det / som Sandt og Ret er /
at om vi end ey kand give ham det Eftermæle / som Guds

Aand giver dend retfærdige og retsindige Job, at hans

Liige var ikke i Landet / Job. 1 / 8. thi Gud være æret /
der tør endda vel findes nogle her og der: saa kand vi

dog sigel at hans Liige ere faae i Landet / og at der af
dem ere neppe en iblant 1000 / Eccl. 7 / 28. thi Gud be¬

dre det / de Fleeste meener ikkun lidet af hvad de siger og
holder lidet af hvad de lover; og i Stæden for et oprig¬

tigt Hierte / haver de / som hine David om taler / Psalm.
12 / 3. to Hierter til Falskhed og Underfundighed / som

var denne Sal. Mand en ret Vederstyggelighed: Hand

elske¬

(18)
elskede Sundhed og den var hans Tales Prydelse: Hand

beflittede sig paa Redelighed / og dend saaes i hans Gier¬

ninger / hand besad Oprigtighed / og den havde sin Platz

i hans Hierte. Og for Saadanne / der ere som him¬
melske Lius i Verden til at skinne og liuse iblandt dend
vanartige og forvendte Slegt som Paulus taler Phil. 2 /
15. har Gud Lius og Lyst henlagt til Glæde og Forney¬

else / som David siger udi andragne Ords Anden Part:

Der er saaet / siger hand: et Lius for den Retfærdi¬

ges og Glæde for de Oprigtige af Hiertet. Her ere at¬
ter to Ord af en Bemerkelse / thi ved Lius og Glæde

forstaaes her som og paa fleere Stæder i Skriften / in¬

tet / uden Lyst og Glæde: Der var kommen Lius og
Glæde til Jøderne / staar der / naar de fik at høre Kongens

Befalning om deris Befrielse / Esth. 8 / 16. Hvor der er

intet Liuss der er og ingen Glæde: Hvad Glæde skulde

jeg have / som maa sidde i Mørkets og kand ikke see Da¬
gens Liuss siger den blinde Tobias Cap. 5 / 14. Og fordi
der er ingen sand Glæde uden hos de Gudfrygtige / derfor

iblandt andet kaldes de Liusens Børn / Luc. 16 / 8. og de
Gudfrygtige / de Retfærdige og Oprigtige af Hiertet ha¬

ver deres største Lyst og Glæde af det Lius de ninder af
Gud / Endeel i dette Liv / Endeel efter dette Liv: I dette

Liv lader Gud oprinde for dem et dobbelt Lius / Ordets
Lius og Aandsens Lius / Guds Ord er et Lius / og som
David kalder det / et Lius paa vor Stie / og en Lykte for

vor Fod / Psal. 119 / 105. Vi vandrer i Verden som lsrael

i Ørken paa mangen vildsom Stie / og som de aldrig
havde funden Vey til Canaan / dersom Gud ikke selv
havde

(19)
havde ledsaget dem og liuset for dem paa Veyen ved sit

Lys og Ildstøtte / Exod. 13 / 21. Saa skulde vi langt
mindre finde Vey til det Himmelske Canaan, dersom Gud

ikke selv i sit Ord viiste os Veyen / og liusede for os paa

Veyen: Og som intet er Vandrings Manden kiærere /
der haver en dyrebar Skat at bære og føre med sig paa¬
Veyens end at hand er fersikkret paa / at hand er paa den

retti Veys og at hand haver Dagen og Liuset for sig at

vandre udi / at Røvere og Mordere skal ikke i Mørk og

Mulms som de gierne giøre / overfalde ham / og berøve
ham hans Skat og Liggendefæ: Saa er det for et Guds
Barn ingen større Lyst og Glæde / at efterdi hand haver

en dyrebare Skat / som ham er betroet / hans dyrebare

Siæl / der er ham dyrebarere / end ald den gandske Ver¬
den / efter Christi egen Vordering / Matth. 16 / 26. Og

som Gud selv har æstimeret saa dyrebar / at den haver
kost ham hans egen Søns dyrebare Blod / 1 Petr. 1 / 19.

at hand da kand have Guds Ord at vandre efter / og

Guds Ords Lius at vandre ved / at den Siæle-Mordere
og Røvere Dievelen / der er Mørkets Første / skulde ikke /

om det Lius gik ud for ham / overfalde ham / og i Mørke

berøve ham hans eeneste og kiereste Liggendefæ: Det er
derfor ikke at undre / at David er saa glad ved Guds Ords

Lius / og setter derpaa saa høy Priis / at hand agter det

høyere end 1ooo stykker Guld og Sølv / Psal. 119 / 72. Og
ved dette Lius optender Gud i de Troendes Hierter Aand¬

sens Lius / og lader det verdige Lius give os sit Skin /
opliuse vor formørkede Sind / og opfylde det med Glæde

og Fryd / og derved giver os en Forsmag paa den ævige

bestaar

(20)
bestaar i Retfærdighed / og Fred og Glæde i den Hellig
Aand / som Paulus lærer Rom. 14 / 17. Vel ere Guds
Børn undertiden bedrøvede / nu af Sorgen / som trenger

dem / nu af Synden / som trykker dem / men derhos kand
de dog være glade: Vel græd den Synderinde / Luc. 7.

saa bitterlig / at hun med sine Taare toede Christi Fød¬
der / og begræd sine Synder / men vi maa nok troe / at

hun og græd af Glæde / der hun hørte / at hendes Synder
bleve hende forladte: thi den Naade maa annannmes med

Glæde og Frimotighed; vær frimodig min Søn / siger
Christus til den Verkbrudne / dine Synder ere dig forlad¬

te / Matth. 9 / 2. Og som Guds Børn ved Aandsens Op¬

liusning og Forsikkring i Hiertet kand være glade under

Synden / saa ligesaa under Sorgen: thi om end Sorrig
og Bedrøvelse / Modgang og Forfølgelse er Guds Børns

Deel i Verden / saa varer det Ikke altid / men en liden
Stund / Joh. 16 / 16. Og ald den Stund kand de med

Paulo være bedrøvede og dog glade / 2 Cor. 6 / 10. Gla¬
de / fordi de veeds at det er Gud / der paalegger dem Kaar¬

set / der trøster dem under Kaarset / der hielper dem at bæ¬
re Kaarset / og omsider hielper dem af med Kaarset/ og
efter Kaarset forhielper dem til Kronen: Er end Glæ¬

den under Kaarset / og i dette Liv undertiden skiult for
dem som Kornet / der kand ligge saaet i Jorden / som Da¬

vid i andragne Ord bruger den Lignelse / at der er Saaet /

siger hand / et Lius for de Retfærdige og Glæde for
de Oprigtige af Hiertet. Da / som Sæden er ikke al¬
tid i Jorden / men oprinder i rette Tide / dem til Glæde

og Fornøyelse / til hvilke den er saaet og imidlertid glæ¬
der

(21)
der den Eyermandens Hierte med sin deylige Opkomst og

Fremvext / om den end er aldrig saa lidens saa er Lys og
Glæde ikke altid borte for de Retfærdige under deres Be¬

drøvelse / men den opvoxer og opvogner i sin Tiid til en

glædeiig Høst / at def som haver saaet med Taare / kand

høste med Glæde / Psal. 126 / 5. Og det Haab og Forsik¬
kring i Haabet / som Guds Børn haver / glæder dem ik¬
ke lidet imidlertid. Men Glæden skal først da blive

fuldkommen / naar Høsten kommer; naar de ved Ordets

og Aandsens Lius ledsagede i dette Liv / møder i det andet
Liv med. Guds Ansigtes Lius / og bliver forflyttede til den
Sted / der haver ikke de støre Verdens Lius behov / Solen
eller Maanen til at opliuse den / men Guds Herlighed

skal opliuse den / og Lammet være deres Lius / Apoc. 21/
23. Der skal Herren rettelig lade sit Ansigt tiuse over

os / Num. 6. 25. og mætte os med sit Ansigtes Beskuel¬

se / Psal. 17 / 15. Og som Liuset er der / saa skal og Glæ¬
den være der / u-endelig / den skal ikke kunde faae Rom i

os men vi i den / vi skal da gaae ind i vor Herres

Glæde med den troe Tienere / Matth. 25 / 23. og aldrig
gaae udaf den igien / men være og blive hos Gud i ævig
Fryd og Glæde: Og i den Glæde er Den Sal. Velædle
Her. Assessor paa Siælens Vegne allerede lodtagen: Det

Lius / Gud havde optendt for Ham i Ordet / haver hand
med Glæde fuldt i sin Vandring i Verden / og det haver

ledsaget ham til Himmelen / til ævi; Glæde og Salighed.
GUD / som ved sin Aand her i sin Naades Rige / havde

opliust hans Hierte / og glædet med mandfoldigt kraftig

Trøst baade tmod Synden og Sorgen / hand liuser nu

for hans Siæl / og glæder dend i hans Æres Rige. Og
om

(21)
om end Liuset og Glæden for ham i denne Verden var i
Begyndelsen ikkuns som det var saaet og skiult / der hand

i hans spæde Aar haver maatte savnet baade Fader og

Moder / saa har Gud dog ladet det idelig frembryde for

ham / og saa got som paa den ævige Glæde forsikkret han¬
nem idelig ved den timelige Glæde / at hand omsider efter
hans Meriter haver sat ham i en berømmelig Ærestand /

i en fornøyelig Ægtestand : og derudi glædet ham med en

dydig og føyelig Ægtefelle: glædet Ham og haus Æg¬
tefelle med yndige og lydige Børn; og ladet dem opleve

ikke liden Glæde paa deres Børn / og seet de fleeste af dem¬
i en Hæderlig Præstestand / og jeg veed ikke / hvad Glæ¬

de og Fornøyelse et Guds Barn kunde begiere af sin Gud /
eller Gud kunde have lovet sine Børn / at jo denne Salige

Mand haver haft sin Deel deraff saa at hand baade ha¬
ver kundet leve og døe med Glæde. Og det samme Lius

skal Gud endnu lade oprinde for dem / som nu sidder i
Mørket / Psal. 112 / 4. Jeg meener for dem / som GUD

ved denne Salige Mands Død haver sat i det mørke og
sorte Enke- og Sørge-Stand / denne Salige Mands høy¬

bedrøvede Egtefelle / Børn og Anrørende: Dend GUD /
der haver lovet / at hand ikke alleene vil være Fædrenes /
men og deres Sæds Gud / og giøre Miskundhed mod
dem / som frygter ham / i 1ooo Led / hand skal og lade

dennem fornemme sin Trofasthed / saa liuse for dem i sit.
Ord / og ved sin Aand / at de skal fornemme Trøst i Sor¬

gen / Glæde i Bedrøvelsen Hand / skal tørre Graaden af

deres Øyne / og samle dem i sin Flaske / hand skal selv læ¬
ge den bedrøvede Aand / og helbrede det saargiorde Hier¬
te / saa ledsage og raadføre hver i sit Sted og i sin Stand/

at

(23)
at de skal kunde giæde sig ved ham og hans Miskundhed /

og leve og døe forsikkrede paa den ævige Glæde og Salig¬
hed. Den samme Grund-gode GUD / ald Liusens Fa¬

der, og ald Glædes Kilde hielpe og styrke os Samptligen
til at vandre paa Retfærdighets Veye i vor Hiertis Op¬
rigtighed / og liuse for os ald vor Lives Tids og i sær vor

Døds Tid / naar vi skal vandre i Dødsens mørke Dale /

at vi ved hans Aands Krafft / og hans Englers Bi¬
stand maa komme igiennem til den ævige Glæ¬

de og Frydesal. Amen.

(24)

Hernest følger beskreven den Salige Mand

Hr. Assessor JESPER. NIELSØN HUTFELDS
Testamente—¬

Hvadsig belanger denne Edle og Velbyrdige Mand /
Sal. Assessor Jesper Nielsön Hutfelds

Hans ærlig Herkomst / Gudfrygtiges oprigtige og berøm¬
melige Lifs og Levnets Fremdragelse / sampt Christelig
Beredelse til Døden / og Salig Afskeed af Verden.
Da var hand barnfød i Roskild Aar efter Christi

Biurd 1626, den 26 Februarii udi sin Salig Mo¬

der-Broders Mag. Envold Randults Huus¬
Hans Fader var Høy Agtbar og Velviise Niels Lau¬

ridtsön Hutfeld Raadmand udi Haderslef / hans Moder

var Dyderige og Gudelskende Matrone Maria Nielsdatter

Randulf, som for det Keyserlige Indfalds skyld paa dend

Tid til Roskild vare overfløttet.
Der nu GUD havde veisignet disse Gudfrygtige For¬
ældre med denne deres unge Søn / haver de strax havt en
Christelig Omhue for hannem / i det de først haver udi den

hellige Daab / hannem Gud opofrer for at blive en Plan¬
te i sin kiære Frelsere Christø Jesu. Strax derefter ha¬
ver det behaget GUD at giøre hannem Moderløs / da

hand var 3 Uger gammel / og der hand blev 6 Uger gam¬

mel / blev hand Faderløs / saa hand havde Aarsage at kla¬
ge med David, Fader og Moder forlode mig / men sande¬

lig Herren annammede hannem / som det af efterskrev¬
ne hans Lifs og Levnets Beskrivelse til den høyeste Guds
Ære kiendelig kand eragtes. Siden forblev hand udi

Roskild udi forbemeldte sin Salige Morbroders Mag. En¬

vold
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vold Randults Huus med ald god Opvartning efter sin
Salige Faders Død udi de u-rolige Krigs-Tider / kom

hand saa med sin Salige Morbroder op til Norge / til sin
Salige Moster Anniche Nielsdatter Randulf, som der var

udi Ægteskab med Ædle og Høyagtbare Hans Nielsen

Ferslef, som da var Laugmand udi Friderichstad / udi

hvis Huus hand blev opdragen med ald Ombyggelighed /
blev oplærdt i sin Catechismo og Børne-Lærdom) og an¬

det til Guds Kundskabs fornøden Vidskab / indtil hand
var 8 Aar. Derefter blev hand holdt i Skriver og Reg¬
ne-Skole udi Friderichstad / hvorudi hand giorde en mer¬

kelig Profect til sin Læreris / og dennem / som var hannem
i Forældres Sted / gode Fornøyelse udi 4 Aar. Udi sit
Aders 12 Aar / blev hand af forbemelte Her. Laugmand

til Lybeck forsendt / udt Skriven / Regnen / Bogholderie /
og det Tydske Sprog sig at exercere, hvor hand paa no¬

gle faae Aars Tid / efter sit hyrtige Nemmis Dexteritet

sig pertectionerede. Blev saa fra Lybeck igien 1641 hiem¬
kaldet til Norge af velbemelte Her Laugmandf som tog

hannem i sin egen Tieniste / hvor hand forblev med ald

god Ynde et par Aars Tid / og sig saa comporterede,
at hans Hosbonde elskede hannem i alle Maader / og

hans eget Barn / hvor om dend Salige Mand med stor

og alvorlig
Taknemmelighed
ofte haver
giorde saa vel imodBerømmelse
hannem
/ som
det kunde
have været
talt / hvilken Taknemmelighed hand ey alleene med Ord / Berømmelse og alvorlig
men end og udi Gierningen og Sandhed beteede da hand

bemeldte Sal. Hans Nielssen Ferslets Sønner / ikke een /
men fleere stor Affection og virkelig Velvillighed beviiste

udi sit eget Huus at holde med stor Bekostning / og siden
til

(26)
til gode jog anseelige Lettigheder ved sin Intercessionn hos

høye Patroner befordret / derudi lod Sal. Assessor Hut¬
feld see dend Redelighed; som nu i Verden hos saare faae
er rar at finde / som er for beviiste Velgierninger / virke¬

lig Taknemmelighed at lade see og kiendes. Auno 1643

blev hand. af bemeldte Her Laugmand Ferslev re¬

commenderet til Høy-Agtbare og Verfornemme Jo¬
han Gaarmand, og tiente ved Sølv-Biergverket / som
en Bogholder / i 4 Aar. For dend Capacitet og ferdig

Dygtighed / som faaes og fandtes hos hannem / blev hand
af bemeldte Seignr. Gaardmand 1647 recommenderet

til Hans Excell. Her. Hannibal Seested, da Kongl. Ma¬

jestets Statholder i Norge og Befalings-Mand over
Aggershuus Leen / udi hviiken Salig Herres Tieniste

hand forblev udi 5 Aar. Anno 1652 kom hand efter

Salig,Her. Hannibal Seesteds Recommendation udi
Tieniste med Høy-ædle og Velbaarne Her Rentemester

Mogens Friis til Faurskouf, siden Greve til Friisenborg,
Ridder af Dannebroge etc. udi hvilken Tieniste hand var

høyt ælsked og agtet / saasom Haandskriver og Fuldmeg¬

tig udi 6 Aar: Efter Hans Excell. Hr. Grev Friises Re¬
commendation blev hand Anno 1658. af Hans Kongl.
Majestet premoveret til at være Ridefoget over Schan¬
derborgs Leen / da Hans Høye Excell. Her. Uldrich Gyl¬

denlöve var der Leens-Herre. Anno 1660. blev hand af

Hans Kongelige Majestet beskikket at være Ridefoget
paa Calløe / da Høyædle og Velbaarne Erich Rosen¬
crants til Rosenholm var Leens-Herre over bemeldte Cal¬

løe-Ampt og Stift-Befalingsmand over Aarhuus-Stift.

Dis imellem og noget tilforn / for dend urolige Svenske

Feide¬

(27

)

Feide Tiders Skyld / ophviet hand sig udi Aarhuus, og

imidlertid fik hand efter dend høyeste Guds Indskydelse
udi Sind og Tanker sig udi den hellige Ægtestand at be¬

give / og begierede dend Gudfrygtige og Dyd-ædle unge
Møe Zidsel Christens-Datter Clementia / Salig Mag¬
Christen Clemensøns Forstander over Herløvsholms Clo¬
ster / og Mette Matthisdatter / som var Doctor Matthis

Jacobsens / Kongelige Majest. Liv-Medici og Prælati her

udi Aarhuus Capitul / ælskelige Datter / deres Datter /
som da var udt Sal. Borgemester Anders Lydersøns og

sin gode Fasters Maren Clemensdatters Huus / der hun

havde været fra sin Barndom / som deres eget Barn / hvil¬
ket og efter den aldvidende Guds Providents og Forsiun /

og fornemme paarørende Venners Raad og Samtykke
blev hannem tilsagt / og stod deres Trolovelse udi forskrev¬

ne Sal. Borgemesters Huus den 9 Junii 1662. Anno
1663. blev deres Brøllups Høytid udi en anseelig Ade¬
lig / Geisttig og Verdslig Overværelse celebreret paa Raad¬

huuset udi Aarhuus den 3 Maji.

Udi dette deres Egteskab haver dend naadige Gud
iblandt andre runde og riige Velsignelser dennem velsig¬

net med 14 Børn 9 Sønner og 5 Døttre / deraf de 4

Sønner og 2de Døttre allereede med deres Salige Fader
udi Herren saligen ere hensovede / de 5 Sønner og 3de
Døttre, med deres høy-bekymred Moder sørgelig igien¬

lever. Den naadige Gud og barmhiertige Fader / ald

Trøstes Gud / Enkers Dommer og Faderløses Fader den¬
nem i deres store Hierte-Sorg kraftig Trøst og Veder¬
qvægelte

Anno

forleene.

(28)

Anno 1665. blev den Sal. Mand af Hans Kongelige

Majestet beskikket at være Stift-Skriver herudi Aarhuus¬
Stift / og det med dend sær Privilegium, at hand for ingen
anden / end for Hans Kongelige Majests. Rente-Cam¬

mer sit Regenskab skulle giøre. Aaret derefter 1666.
den 6 Decembr. blev hand af høystbemeldte Hans Kongk.

Majestet anordnet at være Borgemester udi Aarhuus /

hvilket Embede hand dog ey affecterede eller søgte efter /
det hand dog derefter / tillige med Stift-Skrivertet betien¬

te udi nogle Aar.
Anno 1673. den 30 Ocobr. er hand anbefalet at væ¬
re Land-Commissarius udi Jylland / derved hand forblev

udi 7 Aar / og disimellem mange og adskillige Kongeli¬

ge Commiltioner paa adskillige Steder) efter Kongelig
Ordre forrettede.
Udi disse hans anseelige og vanskelige Bestillinger og
Commissioner haver hand ladet see sin gode sunde For¬

nufft / arbeidsom Vindskibelighed / hyrtige Dexteritet og

Forfarenhed / og redelig Troskab udi alle Ting at expe¬
dere til Kongl. Majests. Tienniste / og andre / som hand

havde med at handle / saavidt ret og billigt haver været til
Contentement og Fornøyelse / haver og paa sine Forret¬

ninger ved Commissariatet, allerunderdanigst erholdet
Kongelige Majestets allernaadigste egenhændig Ovitantz.

For denne Salige Mands saa ofte og kiendelige
funden Duelighed og Dygtighed / haver det allernaadigst
behaget Høyestbemeldte Kongelige Majestet at honorere

hannem med det Navn og Ære-Titul at være Assessor

udi det Kongelige Rente-Cammer-Collegio, dend Ære

hand

(29)

hand udi allerdybeste Underdanighed / med skyldigste Tak¬

nemmelighed antog og erkiendte.
Belangende dend gode Salige Assessor Hutfelds

Liv og Levnets Forhold. Da kand det hannem med Bil¬
lighed uden ald Hykklerie eftersiges at hand over alle

Ting haver elsket GUD / og haft Ham for Øyen / hans
hellige Ord og Ords Tienere holdt hand stedse udt tilbør¬

lig Agt og Anseelse / og altid hiulpet til det / som deres

Værdighed og Velstand kunde fremme. Hand haver og
til sine Synders naadige Forladelse / tit og ofte medstør¬

ste Andagt og Hiertens Devotion brugt det hellige og

høyværdige Christi Legems og Blods Sacramente.
Mod sin Allernaadigste Herre og Konge haver hand

ladet tee sin underdanigste Lydighed og Troskab, og ikke /

der hand var udi Hans Majestets Tieniste / søgt sin For¬
deel ved andres Skade / ikke udskindret dend Fattige og
Nødtrengende / men af yderste Formne sig derpaa haver

beflitted at hand sine høy-betroede Embeder og Bestillin¬

ger saaledes kunde forestaae og forrette / at hand kunde
have en Naadig Herre og Konge / en uskad Samvittig¬

hed for sig selv / og den fattige Borgers og Bønders Vel¬

stand Gavn og Gode maatte fremmes og fordres.

Hvorledes hans Christelige og kierlige Omgiengelse
med hans kiære / nu billig / bedrøvede Hustru haver væ¬

ret / kand ikke noksom udsiges saa intet Ægteskabs og
tvende Hierters Forbindelse / kunde nogensinde yndskes

glædeligere livsaligere og meere exemplarisk / end her var
at finde paa 33 Aar. Thi de / som rette Ægtefolk haver
altid villet et / talt et / giort et / og mod sine kiere Børn

haver hand altid været en meget mild og eyegoed Fader /

baaret

(30)
baade i
baaret stor Omhyggelighed for deres Optugtelse

sit eget Huus / saa og paa Academiet, og ingen Bekost¬
ning paa dennem sparet: herudover var denne Salige
Mand saa lyksalig / at hand udi sit levende Lives som en

sær Lyksalighed af den gode Gud forundt / saae de fleeste af
sine Børn udi Hæderlig og yndskelig Ægtestand forsiu¬
net / trende Sønner udi Præstestanden / og trende Døttre
med trende Hæderlige Præstemænd. Dend første Søn
Her. Christen Hutfeldt Sogne-Præst til Tveeds Mee¬

nighed og Provst over Molsherridt: Den anden Her.

Anders Hutfeld Sogne-Præst til Brabrand og Casted

Meenigheder udi Hasleherridt: Dend tredie Her. Niels
Hutfeldf Sogne-Præst til Høllum og Trandbiere Mee¬

nigheder udi Ningherridt. Den fierde Monsr. Clemendt
Hutfeid lever endnu u-gift. Dend ældste Datter Anne

Jespers-Datter Hutfeld tvende gange gift / først med
Her. Jens Friis / siden med Mag. Niels Galthen / begge

Sogne-Præster til Feldballe og Nødagger Meenigheder
udi Sønderherridt. Den anden Mette Marie Hutfeld /

ligeledes tvende gange gift / først med Her. Caspar Suhr /

siden med Mag. Poul Pousøn, begge Sognepræster til
Saxild og Nølløu Sogner og Prouster udi Hadsher¬
ridt. Den tredie Ingeborre Marte Hutfeld gift med

Mag. Jens Mundelstrup / Con=Rectore udi Aarhuus¬

Skole / og Sogne Præst til Aabye Meenigheder. Af den¬
nein hand havde den Glæde at see 12 Børne-Børn før¬
end hand dødef saa hannem er vederfaret den Velsignel¬

sef som David lovede den Mand / som frygter Herren,
at hans Huus blev som et frugtbar Vitntræ paa Sider¬

ne af hans Huus / og sine Børn / som Olie=Qvisteomkring
hans

(31)
hans Bord udi en ønskelige Alderdom / saae sine Børne¬

Børn / og døde saa gammel og mæt af Dage. Hand
haver baade mod sine egne / saavelsom sin bedrøvede ef¬
terladte Hustrues Sydskende / Slegt og Venner / altid

ladet see sin Redelighed og trofaste Venskab / og end fast

meere i Modgang end i Medgangs Tid / haver æret og
tient enhver af dennem med Raad og Daads hvorfore

de end ikke mindre / end hans egen kiere Hustru og Børn /
hans dødelig Afgang væmodig bejamrer og bekiager.
Med hans Ligemand haver hand omgaaet med ald
Venlighed / og Fornuftighed og Oprigtighed og høflig
Beskedenhed / mod sine underhavende Bønder og Tiennere

saavelsem sine Egne / som Fremmede / hannem var betro¬
et at raade og sige over / haver hand beviist ald Mildhed

og Medlidenhed / og ved sin egen Skade søgt deres Gavn
og Beste hverken Selv med sin Villie nogen af dennem

forurettet / ey heller tilsted af andre at forurettes / men

langt meere derpaa beflittet sig / at hand dennem i disse
vanskelige Tider kunde conservere og til rette at hielpe.

Og eftersom den Salige Mand haver erfaret Guds store
Naade og mange runde Velsignelser mod sig / fra hans

første Ungdoms Aar indtil hans høye Alderdomf saa ha¬

ver hand til et ydmygt Taknemmeligheds Tegn igien
givet gierne den Fattigel brødt sit Brød for dend Hun¬

grige / og ikke lettelig ladet nogen gaae trøstesløs fra sig /
hvilket med adskillige merkelige Exempler vel kunde be¬
viisess men dog forbigaaes / eftersom dend Salige Mand /
hermed ikke haver søgt sin men Guds Ære / ey heller
begjerede det skulde være andre / end Gud / og dennem /

Hand i saa Maader giorde til gode / bevidst. Saa hand
udi

(32)
udi ald sit Liv og Levnet har beflittet sig at begegne en¬

hver høy og nedrig Stands-Personer Civil og Militair,
med ald skikkelig og gudelig Comportement, og derud¬

over efterkadt ogsaa sin Høybedrøvede Hustru og Elskeli¬

ge Børn / dend høyeste Skat og det ypperste Clenodie / no¬

gen her i Verden kand efterlades / nemlig et ærligt / op¬
rigtigt og got Navn og Rygte / saa dend Salige Mand
nu her i denne hans høye og hæderlig Alderdom / fører si¬

ne graa Haar med Ære / til sit Sovekammer og Hvile¬

sted.
Hvadsig ellers den Salige Mands Siugdom og sid¬
ste Endeligt / er anbelangende / da som Alderdom er i sig
selv Sygdom nok / haver hand fast paa 2 Aars Tid væ¬
ret meget svag og skrøbelig / og imidlertid baaret sin him¬

melfærdig Siæl udi et svagt og affeldigt Legome; Men

som den Salige Mand var af en sterk Natur og Consti¬
titution, og i mange Aar af GUD havde været begavet
med fuldkommen Helbred og Styrke / uden den sædvan¬

lige Hostes som hand fast en 40 Aars Tid havde at dra¬

ges med / og end fuldte til hans sidste Aandedræt / vilde
hand ikke overgive sig / men holt sig fra Sengen det me¬
ste mueligt være kunde; Imidlertid fornam hand Alder¬

dommens Svaghed at tiltaget og Legomens Kræfter at
aftage / og sin Fraskillelses Tid at tilstunde, maatte hand
begive sig til Sengen / og aldeeles begav sig paa saadan¬

ne Aandelige Tanker / som til en Salig Afskeed fra Ver¬
den / og en god Beredelse til Dødens best kand tienne.

Lod derfore til sig kalde sin Elskelige kiere Siælesørge¬

re / den Ærværdige / Meget-Hæderlige og Høylærde Mand

Mag. Ludvig Pontoppidan, Velfortiente Sogne=Herre
for

(33)

for denne Meenighed / Canniche her sammesteds og Proust
over Hasleherridt / som trøstede hannem af Guds Ord / til¬

sagde hannem Guds Naade og Venskab / og sine Syn¬

ders Forladelse / meddeelte hannem sin Frelseres Jesu
Christi Legom og Blod i det Høyværdige Alterens Sa¬

cramente / til et vist Pant og Forsikkring / at hand i Liv og
Død maatte være og blive en Guds Arving / og en Jesu

Medarving til Himmerig og det ævige Liv og Salighed.

Hvilken Gudelig Gierning blev forrettet med stor Andagt
den 16 Januar. næst afvigte udi nogle af hans hæderlige

Børns og andre fornemme gode Venners Overværelse /
derefter tog hand en metkelig og kierlig Afskeed med sin

saa Høyt-Elsket / Dyd-Edle Kiereste takkede hende for

den kierlige og troefulde Omgiengelse / hand udi denne lan¬

ge / dog efter Tankerne korte Egteskabs Forløb havde

fundet / og særdeles takkede hende for den møyesom / dog
ey fortrydelig Opvartning / som hun hannem udi hans

svage Alderdom / og sidste Sygdoms Dage i saa mange¬
Maader havde beteed/ og kiendelig udviiset / befalede hen¬

de med Hæderlig og Elskelige Børn / som mestendeel til¬

stede vare / hannem skyldigst at opvarte / saa og sine Bør¬
neBørn udi dend høyeste Guds og Barmhiertigheds

Faders naadige og trofaste Obagt og trygge Værn og
Varetegt / og lagde sin Velsignelse paa dennem / hvilket

hand og ynskede over alle sine / baade nærværende og fra¬
værende Venner / derefter lage hand heel sagtmodig / taal¬

modig og stille hen / uden nogen synderlig Tale / arbeide¬
de naa det ævige Liv / og forglemte de Ting / som var
tilbage / rekkede sig efter det / som var for / jagede efter

det foresatte Maal / efter det Clenodie / som er her oven
til

(34)
til i Christo Jesu. Det hand og af Guds Naade erlan¬

gede / da hand fuld af Troe og Trøst / sagtelig og salig
udi Herren hensov / forleden Onsdag den 22 januarii

Klokken ved 12 Slet om Middagen udi sin Dyd-ædle

Kiærestes og Hæderlige Børns Overværelse / efterat hand
havde levet her i Verden et Christeligt og berømmeligt

Liv udi 70 Aar / ringere 5 Uger / som er dend Salige

Mands gandske Alder.
Hans Sjæl glædes nu i Himmelen / hans Legome

hviler i sit Sovekammer / som hand sig lang tilforn ha¬
ver bereed / af hvilket det skal paa dend store Guds og vor

Herres Jesu Christi herlige Aabenbarelses Dag op¬
vekkes / og med Siælen foreenes til at besidde dend u-ud¬

sigelige og herlige Glæde / som er i de lystige Værelser.

hos Guds høyre Haand ævindelig¬
Ald Naadsens GUD / som haver beviist Denne Sa¬

lige Mand saa stor Salighed / hand med hellige og him¬
melske Kraft styrke hans Hierte bedrøvede efterladte go¬

de Kiæreste / og give Hende med sine sørgende Børn og
Børne-Børn Naade til at fatte deres Stæle i Taalmo¬
dighed / og trøste sig derved / at om de end her skulde spii¬

ses med bedrøvelig Brød / skienkes med store Maader ful¬
de af Taare en liden Tiid / saa skulle de dog omsider
mættes af Guds Ansigtes Beskuelse / og skienkes

med Vellystens Strømme i Ævigheds

Ævighed.

Graf-Skrift
Over

Velæd JesprNielsønHutfeld

Fordum

Kongl. Assessor udi Cammer=Collegio,
Efter Skyldighed fremsat af Hans Svi¬

ger-Søn Mag. Poul Poulson, Provst
udi Hadsherret / og Sogne-Præst til

Saxild og Roelou Sogner.

Saa god en trofast ærlig Mand

Som udi Jylland ønskes kand /
Er lagt i denne Kiste.
Hand meente Gud og Kongen vel /
Og giorde hver Mand ret og skiel /

Hvorfor enhver Ham priste.
Sin Kone var hand tro og huld

For hvert et Baren sorrig-fuld /
Som Gud ham vilde give.

Da hand og Glæde af dem fik /
Alt før hand bort til Gravengik /
Og mens hand var i Live.

Hand Godhed for dend Fattig bar /
Og eenhvers rette Forsvar var /

Og Faderløses Fader.
Ja alle Aarhuus Borger skal /
Som kiendte ham i Haabetal /

Nu hand dem her forlader /

Ham give dette Rygt og Rye /
At neppe de i Aarhuus Bye
En bedre kand forvente.
Saa far da vel du Christen Siæl /

Lig heri Graven sødt og vel /

Indtil Gud vil dig hente.

Det ikke passer sig at Spurren dend vil gange

I Trane-Dans og giøre sligt hvad de andfange /
At dend sig stiller frem / de vel tilstede faaer /

Men Lykke har dend / om dend vel fra Legen gaaer;

Saa er det og med mig / som her vil Vers fremføre /
Og selv dog verslig er / og ey kand Vers ret giøre /

Indsttller mig dog i Poete Laug og Dans
Med Verse-Kram / som er foruden Fynd og Glans.

Min Sønlig Skyldighed til dette Verk mig driver

At jeg til Faders Roes et Vers i Bogen giver /

Thi hand mig fødde op / og holdte frem saavel

Omskiønt paa dend Tiid jeg forstoed det ikke selv /

Hvorfor min Pligtighed udfordrer jeg ham ærer

for det jeg dend Tiid fik og endnu daglig tærer /
Tak være dig derforf / o hierte Fader kier!

Jeg ey dig glemme skal / mens Jorden dend mig bær.

Din troefast Ærlighed / Oprigtighed og Dyder

Mod Slegt og Fremmede din Børens Hierter fryder /

Det

Det er min største Lyst at hver med Sandhed kand
Udsige / Fader min hand var en ærlig Mand.

Det ædle Rygte og priisværdig Efter-Mæle

I Aars enhver vel viids / og kand og vel fortælle /

Hvor du med ald Respect i hver Mands Minde er /
Omskiønt Dig Døden tog til Gud / som Dig har kier.

Gud giv mig Naade til i Fodspoer Dit at træde /

Saa er jeg vis at faae i Himmerig et Sæde /

Det er og være skal et Suk og daglig Bøn
Af kiere Fader din dend alleryngste Søn

Clemen Jespersön Hutfeldt.
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